Samþykkt af skráningarráði Gegnis

Dagsetning 26.01. 2016

Uppsetning grunnskjalsins

Grunnskjali um skráningu prentaðra bóka er raðað upp samkvæmt MARC 21
skráningarsniðinu. Efst í hverju sviði er heiti sviðsins eins og það er sett fram í marksniði –
bæði á íslensku og ensku. Fyrir neðan er vísað í samsvarandi RDA reglu. Síðan eru útskýrð
þau deilisvið sem tilheyra hverju sviði og í lokin eru dæmi til nánari skýringar.
Greinarmerkjasetning er ekki útskýrð í texta heldur eingöngu sjáanleg í dæmum. Röð atriða
er ekki sérstaklega talin upp, en deilisvið eru sett fram í þeirri röð sem á að skrá þau.

RDA skráning á prentuðum bókum
Marksvið – Reglur – Dæmi
Tákn
|

#

Skýring
Lóðstrik
(Alt Gr + <)
Uppfleygur
(Alt Gr + ´ + bil)
Myllumerki

?

Spurningarmerki

(R)

Heimilt að
endurtaka
Óheimilt að
endurtaka

^

(NR)

FMT

LDR

Notkun
Notað ef sæti í kóðasviði er ekki kóðað
Notað sem afmörkun á deilisviði (|a)
Ekki notað við skráningu
Getur birst í stað eyðu, t.d. ef sæti í kóðasviði er autt
Ekki notað við skráningu
Tákn fyrir óskilgreindan (auðan) vísi
Velja þarf viðeigandi vísi
Birtist í texta um svið og deilisvið í MARC 21 og lesmáli um marksniðið
Birtist í texta um svið og deilisvið í MARC 21 og lesmáli um marksniðið

Format
BK
Auk prentaðra bóka fá rafrænar bækur og bókarkaflar formatið BK
Stýrisvið (Leader) (NR)
^^^^^nam^a22^^^^^^i^4500
05 – Record status
n Ný færsla (New)
06 – Type of record
a Prentað (Printed language material)
07 – Bibliographic level
m Mónógrafía (Monographic)
18 – Descriptive cataloguing form
i ISBD punctuation included – Notað í RDA færslum
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Ytra form (Physical Description) (R)
ta
00 – Category of material
t Text

008

01 – Specific material designation
a Venjuleg leturstærð
b Stórt letur (large print)
c Blindraletur (braille)
| Ekki kóðað
Kóðasvið (Fixed-Length Data Elements) (NR)
06 - Tegund ártals
Ef skrásetjari velur að skrá bæði útgáfuár og höfundarréttarár í bókfræðifærslu á alltaf að
nota kóðann t. Líka í þeim tilfellum þar sem útgáfuár og höfundarréttarár eru sama árið.
Ef einungis er skráð höfundarréttarár og ómögulegt að giska á lógískt útgáfuár er kóðinn s
notaður.
s

Eitt ártal
Dæmi: s2015^^^^

r

Ártal endurútgáfu. Tvö ártöl.
Ártal endurútgáfu í sæti 7–10 og ártal frumútgáfu í sæti 11–14.
Dæmi: r20151986

m

Tvö ártöl. Notað ef viðfang hefur komið út á árabili og er skráð í einni færslu
– útgáfuár fyrsta og síðasta hluta
Dæmi: m20092014

e

Eitt ártal – mánuður – dagur. Notað ef greina þarf nánar en útgáfuár.
Ártal í sæti 7–10 og mm eða mmdd í sæti 11–14.
Dæmi: e201501^^ eða e20120114

n

Útgáfuár óþekkt. Fyrri og síðari sæti ártals þarf að fylla með uuuu
Dæmi: nuuuuuuuu

q

Óvíst útgáfuár. Tvö ártöl.
Fyrsta líklegt útgáfuár í sæti 7–10 og síðasta líklegt útgáfuár í sæti 11–14
Dæmi: q19881991 eða q17uu18uu

t

Útgáfuár og höfundarréttarár. Tvö ártöl.
Útgáfuár í sæti 7-10 og höfundarréttarár í sæti 11-14.
Dæmi: t20152014 og t20142014

07-10 - Eitt ártal (eða fyrra ártal) (date 1)
11-14 – Síðara ártal eða mmdd ef kóðinn í sæti 6 er e
Fyrra ártal ef kóðinn í sæti 6 er r
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15-17 – Útgáfuland (Place of publication)
Felligluggi fyrir algengustu lönd
Sjá kóða í marksniði
18-21 – Myndefni
Felligluggi
22 – Notendahópur
Felligluggi
24 – Innihald
m – doktorsritgerðir
0 - ritdómar
30 – Afmælisrit/heiðursrit
1 – bókin er afmælisrit
0 – bókin er ekki afmælisrit
31 – Skrár (index)
1 – í bókinni er index
0 – í bókinni er ekki index
33 – Bókmenntaform
Felligluggi
34 – Ævisögulegt efni
Felligluggi
35-37 – Tungumál (Language)
Felligluggi fyrir algengustu tungumál
Sjá kóða í marksniði

020 ##

39 – Heimild um skráninguna (Cataloging source)
c Skráningarsamvinna (Cooperative cataloging program)
ISBN númer (International Standard Book Number) (R)
RDA 2.15.1.4 – Identifier for the Manifestation
ISBN númer eru tekin upp án bandstrika.
Ef fleiri en eitt ISBN númer fylgja viðfanginu þarf að tilgreina nánar í deilisviði q hvaða
viðfangi númerið fylgir.
Upplýsingar í deilisviði q eru teknar upp eins og þær koma fyrir á riti. Ef ekkert er tilgreint á
riti og skrásetjari þarf að greina á milli innbundinnar bókar og kilju á að nota innbundið og
kilja, í stað (ib.) og (ób.).
Helstu deilisvið:
|a ISBN númer (NR)
|q Auðkenni (R) – Notað ef fleiri en eitt ISBN nr. Auðkenni ekki innan sviga
|z Ógilt ISBN númer (R)
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Dæmi:
020 ## |a 9789979222866
020 ## |a 9789979222873 |q kilja
020 ## |a 1563089696 |q pbk
020 ## |z 9979217219 |q rangt
Fjölbindaverk
020 ## |a 9789979727309 |q heildin
020 ## |a 9789979727316 |q 1. bindi
020 ## |a 9789979727323 |q 2. og 3. bindi
039 ##

Íslensk útgáfuskrá (R)
Deilisvið sem öll söfn nota:
|c Kóði fyrir söfnunarskyldu Lbs-Hbs
|e Kóði fyrir sérefnisskrá – notað á óútgefið efni
gegnir@landsbokasafn.is úthlutar kóðum
|f Kóði fyrir sérefnisskrá
gegnir@landsbokasafn.is úthlutar kóðum
|c eftirfarandi kóðar eru notaðir:
1
Gefið út á Íslandi og ætlað til almennrar dreifingar
Gefið út erlendis og varðar Ísland eða Íslendinga
Óútgefið efni er ekki kóðað hér
0

Undanþegið söfnunarskyldu Lbs-Hbs
Dæmi: Fjölrit til dreifingar í skólum, útboðsgögn, gögn ætluð til
innanhússnota fyrst og fremst, trúnaðarskjöl, bráðabirgðaúttektir,
skýrslur gerðar í örfáum eintökum vegna einhverra verkefna og ekki
ætlaðar til birtingar o.s.frv.

|e t.d. eftirfarandi kóðar:
ri – óútgefnar lokaritgerðir frá íslenskum háskólum
lh – óútgefin leikhandrit
|f t.d. eftirfarandi kóðar:
yy – undanskilið íslenskri útgáfuskrá af ýmsum ástæðum
gi – íslenskt efni gefið út fyrir 1844
ix – efni sem varðar Ísland og Íslendinga og er gefið út erlendis
rh – Rafhlaðan, vegna vélvirkrar afritunar færslna, flokkstala í sviði 082 er skilyrði
hm – Rafrænt efni skráð á Landsbókasafni - skylduskil
Deilisvið eingöngu notuð á Lbs-Hbs vegna Íslenskrar útgáfuskrár:
Við skráningu fjölbindaverks í einni færslu er sviðið endurtekið fyrir hvert útgáfuár sem á
að skila sér inn í Íslenska útgáfuskrá.
|a eftirfarandi kóðar notaðir:
m - Bók (49 síður eða fleiri)
p - Bæklingur (48 síður eða færri)
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og eftirfarandi kóðar ef þeir eiga við, einn eða fleiri:
b- Barnaefni
k- Kennsluefni (notið ekki b jafnframt)
x- Íslenskt rit prentað erlendis
z- Erlent rit prentað á Íslandi
|b tvö síðustu sæti útgáfuárs
Dæmi fyrir þá sem skrá ekki í deilisvið a og b
Dæmi:
Íslenskt rit, fellur undir söfnunarskyldu Lbs - Hbs
039 ## |c 1

Dæmi fyrir þá sem skrá í deilisvið a og b
Dæmi:
Kennslubók gefin út á Íslandi sem fellur undir söfnunarskyldu Lbs - Hbs
039 ## |a m = bók
|a k = kennsluefni
|b 00
|c 1
039 ## |a mk |b 00 |c 1
Dæmi:
Fjölbindaverk, prentað erlendis, gefið út á fjórum árum, eitt bindi hvert ár, fellur undir
söfnunarskyldu Lbs - Hbs
039 ## |a m = bók
|a x = prentað erlendis
|b 02 o.s.frv.
|c 1
039 ## |a mx |b 02 |c 1
039 ## |a mx |b 03 |c 1
039 ## |a mx |b 04 |c 1
039 ## |a mx |b 05 |c 1
Dæmi:
Óútgefnar ritgerðir frá íslenskum háskólum
039 ## |e ri
040 ##

Uppruni skráningarfærslu – kóði safns (Cataloging Source) (NR)
Helstu deilisvið:
|a Kóði safns sem stofnaði færslu (NR)
|b tungumál skráningarfærslu (ekki notað við frumskráningu í Gegni)
|c kóði safns sem afritar færslu (ekki notað við frumskráningu í Gegni)
|e Færsla samkvæmt RDA (R)
|d Kóði safns sem leiðrétti / bætti við færslu (R)
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Dæmi:
Bókasafn Garðabæjar skráði skv. RDA, Landsbókasafn breytti
040 ## |a GARAA |e rda|d LBTHL
Landsbókasafn sótti rda færslu í OCLC
040 ## |a TEFMT |b eng |e rda |c TEFMT |d TEF |d OCLCQ |d IK2 |d LBTHL
041 ?#

Tungumálakóðar (Language Code) (R)
RDA 6.11 – Language of Expression
RDA 7.12.1 – Language of Content
Sviðið er notað ef greina þarf fleiri tungumál en í 008 / 35-37
Muna svið 546 ef þörf krefur.
Ef um er að ræða orðabækur á íslensku og öðru tungumáli er erlenda tungumálið kóðað í
008 og fremst í 041
Ef orðabók er á tveimur eða fleiri erlendum tungumálum er tungumálið sem við getum
hugsað fjær/fjærst okkur kóðað í 008 og fremst í 041, aðrir kóðar í stafrófsröð. Skýring í
546 ef þörf krefur
Vísar:
041 0# – Viðfangið er ekki þýðing / inniheldur ekki þýðingu
041 1# – Viðfangið er þýðing / inniheldur þýðingu
Helstu deilisvið:
|a Kóði fyrir tungumál viðfangs (R)
|b Kóði fyrir tungumál útdráttar ef annað en tungumál aðalhluta viðfangs (R)
|h Kóði fyrir frummál (ekki millimál sem þýtt er úr) (R)
Dæmi:
Verk á tveimur eða fleiri tungumálum, |a er endurtekið fyrir hvert tungumál:
Eitt tungumál hefur meira vægi en önnur. Aðaltungumál er sett í svið 008
008 - sæti 35-37 = dan
041 0# |a dan |a eng |a ger |a nor |a swe
546 ## |a Texti á dönsku, ensku, þýsku, norsku og sænsku
Tungumálin hafa jafnmikið vægi, kóðinn mul í svið 008, |a er endurtekið fyrir hvert
tungumál og kóðarnir í stafrófsröð
008 - sæti 35-37 = mul
041 0# |a dan |a eng |a ger |a ice
546 ## |a Texti á íslensku, ensku, þýsku og dönsku
Dæmi:
Útdráttur á öðru tungumáli en aðaltexti rits:
Tungumálakóði aðaltexta fer í |a og tungumálakóði útdráttar í |b
008 - sæti 35-37 = mul
041 0# |a dan |a ice |b eng
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500 ## |a Útdráttur á ensku
546 ## |a Texti samhliða á íslensku og dönsku
Dæmi:
Þýðingar:
Verk á íslensku, þýtt úr norsku:
008 - sæti 35-37 = ice
041 1# |a ice |h nor
546 ## |a Á frummáli: Hudløs himmel
Verk á íslensku, þýtt úr þýsku og frumtextinn fylgir með
008 - sæti 35-37 = mul
041 1# |a ice |a ger |h ger
546 ## |a Á frummáli: Die Verwandlung
546 ## |a Texti á íslensku og þýsku
Íslenskt verk, þýtt úr sænsku yfir á norsku, millimálið (sænska) ekki kóðað
008 - sæti 35-37 = nor
041 1# |a nor |h ice
546 ## |a Á frummáli: Mávahlátur
546 ## |a Þýtt úr sænsku
Orðabækur
Dæmi:
Íslensk – spænsk orðabók
008 – sæti 35-37 = spa
041 0# |a spa |a ice
Dæmi:
Þýsk – íslensk, íslensk – þýsk orðabók
008 – sæti 35-37 = ger
041 0# |a ger |a ice
546 ## |a Þýsk - íslensk og íslensk - þýsk orðabók
Dæmi:
Ensk – kínversk orðabók
008 – sæti 35-37 = chi
041 0# |a chi |a eng
546 ## |a Ensk - kínversk orðabók
082 ??

Dewey flokkstala (Dewey Decimal Classification Number) (R)
Fyrri vísir
0 Flokkað samkvæmt óstyttri útgáfu flokkunarkerfisins
1 Flokkað samkvæmt styttri útgáfu flokkunarkerfisins
Síðari vísir
# Óskilgreindur
0 Flokkstala gefin í Library of Congress
4 Flokkstala ekki gefin í Library of Congress – notað í Gegni
7
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Helstu deilisvið:
|a Flokkstala (R) – Í Gegni er þetta deilisvið ekki endurtekið
|2 Útgáfa flokkunarkerfis eða ÍB útg. fyrir Íslenska útgáfuskrá (NR)
Dæmi:
Flokkað samkvæmt 22. útg. Dewey
082 04 |a 401 |2 22
Dæmi:
Flokkað fyrir Íslenska útgáfuskrá
082 04 |a 949.121 |2 ÍB útg.
092 ##

Danski Dewey
Notað á Borgarbókasafni
Dæmi:
092 ## |a 830

100 ?#

Aðalhöfuð – Mannsnafn (Main Entry – Personal name) (NR)
RDA 19.2 - Creator
Sviðið er notað ef viðfangið er höfundarverk nafngreinds einstaklings eða ef um er að
ræða sýningarskrá með myndum af verkum listamanns
Ef viðfangið er höfundarverk margra einstaklinga fer sá sem fyrstur er greindur á
viðfanginu í svið 100, aðrir í svið 700
Ef höfundur er óþekktur eða viðfangið er safnrit unnið undir ritstjórn er sviðið ekki notað
Að sækja mannanöfn í höfðalista
Nafn einstaklings (nógu margir stafir til að hitta á rétt nafn í flettilistanum) er slegið inn í
deilisvið a og nafnmyndin sótt með því að velja Ctrl+F3 eða F3. Hlutverk er sótt með F4.
Íslensk mannanöfn – Vísar
100 4# – Íslenskt nafn
Helstu deilisvið:
|a
Fyrsti nafnliður (NR)
|7

Íslenskt miðnafn (séríslenskt frávik) (NR)

|1

Íslenskt kenninafn (föður- / móður- / ættarnafn eða ígildi þess)
(séríslenskt frávik) (NR)

|d

Fæðingar- og dánarár (NR)

|c

Auðkenni, afmarkað með sviga, t.d. starfsheiti, dulnefni, eiginnafn
höfundar sem notar dulnefni (R)
Hlutverk (Relator term) (R)
Ekki skylda að nota við skráningu í Gegni

|e
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Erlend mannanöfn – Vísar
100 0# – Erlent fornafn
100 1# – Erlent ættarnafn
100 3# – Stakt ættarnafn (ætt)
Helstu deilisvið:
|a
Nafn (NR)
|b

Númer sem fylgir nafni kóngafólks og páfa (NR)

|q
|c

Uppleyst skammstöfun nafns, afmörkuð með sviga (NR)
Ekki skylda að nota við frumskráningu nafns
Tignarheiti útlendinga, afmarkað með kommu (R)

|d

Fæðingar- og dánarár (NR)

|c

Auðkenni, afmarkað með sviga, t.d. starfsheiti, dulnefni, eiginnafn
höfundar sem notar dulnefni (R)
Hlutverk (Relator term) (R)
Ekki skylda að nota við skráningu í Gegni

|e

Hlutverk |e (R)
author
photographer
artist
Gegni skapari/höfundur hugverksins fleiri en einu hlutverki við gerð viðfangsins má
endurtaka deilisvið |e með þeim hlutverkum
Dæmi:
Íslensk mannanöfn:
100 4# |a Jakobína |1 Sigurðardóttir |d 1918-1994 |e author
100 4# |a Gestur |d 1864-1937 |e author
100 4# |a Gerður |1 Kristný |d 1970 |e author
100 4# |a Guðrún |1 frá Lundi |d 1887-1975 |e author
100 4# |a Rafn |1 Sigurbjörnsson |d 1955 |e photographer
100 4# |a Jón |7 Karl |1 Helgason |d 1965 |c (bókmenntafræðingur) |e author
100 4# |a Stúfur |c (dulnefni) |e author
100 4# |a Kristján |1 Jónsson |d 1842-1869 |c (Fjallaskáld) |e author
100 4# |a Eggert |1 Pétursson |d 1956 |e artist
100 4# |a Sigrún |1 Eldjárn |d 1954 |e author |e illustrator
Dæmi
Erlend mannanöfn:
100 1# |a Isaksen, Jógvan, |d 1950- |e author
100 1# |a Fassbaender, Brigitte |e author
100 1# |a Wells, H. G. |q (Herbert George), |d 1866-1946 |e author
100 1# |a Byron, George Gordon, |c Baron, |d 1788-1824 |e author
100 0# |a Benedikt |b XVI, |c páfi,|d 1927- |e author
100 0# |a Margrét |b II, |c Danadrottning, |d 1940- |e author
110 ?#

Aðalhöfuð – Skipulagsheild (Main Entry – Corporate Name) (NR)
RDA 19.2 - Creator
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Sviðið er notað ef viðfang fjallar um innra starf skipulagsheildar/stofnunar eða
stefnumótun. Sjá RDA 19.2.1.1.1
Skipulagsheildir eru sóttar í höfðalista með F3 eða í nafnmyndaskrá með Ctrl+F3
Vísar
110 1# - Stjórnsýslustofnanir
110 2# - Fyrirtæki, samtök eða aðrar skipulagsheildir en stjórnsýslustofnanir
Helstu deilisvið:
|a Aðalstofnun (NR)
|b Undirstofnun (R)
Deilisvið geta verið fleiri – sjá MARC 21
Dæmi:
Stjórnsýslustofnanir:
110 1# |a Hagstofa Íslands
110 1# |a Sandgerðisbær
110 1# |a Reykjavíkurborg
Aðrar skipulagsheildir:
110 2# |a Skattstofa Reykjavíkur
110 2# |a European Union
110 2# |a Library of Congress
110 2# |a Slysavarnafélag Íslands
110 2# |a Silfurstjarnan (fyrirtæki)
Stofnun og undirstofnun. Punktur á undan |b
110 1# |a Menntamálaráðuneytið.|b Skólarannsóknadeild
110 1# |a Árnessýsla.|b Sýslunefnd
110 1# |a Sjávarútvegsráðuneytið.|b Nefnd um langtímanýtingu fiskistofna
110 2# |a Háskóli Íslands.|b Rannsóknastofa í kvenna- og kynjafræðum
Lög, reglugerðir og skýrslur ráðuneyta
Dæmi: Stjórnarskrá Íslands:
110 1# |a Ísland
240 10 |a Stjórnarskrá
245 10 |a Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands
246 33 |a Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944
Dæmi: Lög og lagasöfn frá Alþingi:
110 1# |a Ísland
240 10 |a Lög
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245 10 |a Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins : |b nr. 70/1996
264 #1 |a [Reykjavík] : |b [Útgefanda ekki getið],|$c 2000
110 1# |a Ísland
240 10 |a Lög
245 10 |a Lagasafn :|b íslensk lög 1. júní 2007 /|c ritstjórn Ragna Árnadóttir, Helgi
Bernódusson, Viðar Már Matthíasson
264 #1 |a Reykjavík :|b Dóms- og kirkjumálaráðuneytið,|c 2007
Dæmi: Reglugerð sett á grundvelli laga frá Alþingi:
110 1# |a Ísland
240 10 |a Reglugerðir
245 10 |a Byggingarreglugerð : |b nr. 441/1998 með síðari breytingum
264 #1 |a Reykjavík : |b Umhverfisráðuneytið, |c 2002
Dæmi:
Ráðuneyti í sviði 110 – þegar fjallað er um innra starf ráðuneytis eða stefnumótun,
annars er skráð á titil
110 1# |a Menntamálaráðuneytið
245 10 |a Áræði með ábyrgð :|b stefna menntamálaráðuneytis um upplýsingatækni í
menntun, menningu og vísindum 2005 – 2008 /|c menntamálaráðuneytið
264 #1 |a Reykjavík : |b Menntamálaráðuneytið, |c 2005
Dæmi:
Nefnd sem ber eigið heiti er aðalhöfuð í sviði 110 – meginreglan er að skrá
nefndarskýrslur á titil
110 2# |a Rannsóknarnefnd Alþingis 2008
245 10 |a Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir / |c
Rannsóknarnefnd Alþingis ; ritstjórn Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir, Tryggvi
Gunnarsson
264 #1 |a Reykjavík : |b Rannsóknarnefnd Alþingis,|c 2010
111 ?#

Aðalhöfuð – Ráðstefna eða viðburður (Main Entry – Meeting Name) (NR)
RDA 19.2 - Creator
Sviðið er notað ef viðfang er gefið út sem ráðstefnurit eða fjallar um tiltekna viðburði
(sýningar, hátíðir). Einungis notað ef nafn ráðstefnunnar eða viðburðarins er sett skýrt
fram á sjálfu viðfanginu. Sjá RDA 19.2.1.1.1
Vísar
111 1# Nafn stjórnsýsluumdæmis (ríkis, sýslu, sveitarfélags o.s.frv.)
111 2# Nafn skipulagsheildar (fyrirtækis, samtaka o.s.frv.)
Helstu deilisvið:
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Heiti ráðstefnu, viðburðar o.s.frv. (NR)
Númer ráðstefnu, viðburðar o.s.frv. (R)
Ártal. Hvenær ráðstefna, viðburður o.s.frv. er haldin (NR)
Staðsetning ráðstefnu, viðburðar o.s.frv. (NR) – greint í nefnifalli (t.d. Laugarvatn)

Svið 500 er notað til þess að gera nánari grein fyrir dagsetningu ef þörf er á.
Deilisvið geta verið fleiri – sjá MARC 21
Dæmi:
Ráðstefna, númer, ártal og staðsetning
111 2# |a Íslenska söguþingið |n (1 :|d 1997 : |c Reykjavík)
245 10 |a Íslenska söguþingið 28.-31. maí 1997 : |b ráðstefnurit / |c ritstjórar Guðmundur
J. Guðmundsson, Eiríkur K. Björnsson
111 2# |a International Symposium on Ocular Pharmacology and Therapeutic |n (11th : |d
2014 : |c Reykjavík)
245 10 |a 11th ISOPT clinical : |b June 19-22 2014, Reykjavík, Iceland : program & abstract

130 ?#

111 2# |a Rannsóknir í félagsvísindum |n (11 : |d 2010 : |c Reykjavík)
245 10 |a Rannsóknir í félagsvísindum XI |b stjórnmálafræðideild – ritrýndar greinar :
erindi flutt á ráðstefnu í október 2010 / |c ritstjóri Silja Bára Ómarsdóttir
Samræmdur titill (Uniform Title) (NR)
RDA 6.2.2 – Preferred Title for the Work
Sviðið er notað fyrir samræmdan titil hugverka sem ekki eru höfundargreind og hafa birst
undir fleiri en einum titli. Samræmdur titill er valinn til að halda saman útgáfum.
Notið svið 240 fyrir frummálstitil þýddra verka.
Fyrri vísir
0-9 Ógild tákn við röðun
0 Enginn greinir
2 A ... (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
3 An ... (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
4 The … (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
Um greini í ýmsum tungumálum
Síðari vísir
# Óskilgreindur
Helstu deilisvið:
|a Samræmdur titill (NR)
|n Númer verks / bindis (R)
|p Hluti verks (R)
|l Tungumál (NR)
|k Greiniorð (R)
|f Ártal (NR)
Dæmi:
12
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130 0# |a Biblían. |p Lúkasarguðspjall
245 10 |a Lúkasar guðspjall : |b í nýrri þýðingu eftir frumtextanum
Dæmi:
130 0# |a Njáls saga. |l Á frönsku. |f 1975
245 13 |a La saga de Njall le Brûlé / |c texte traduit de l'islandais avec introduction, notes
et index par Elinborg Stefansdottir et Gérard Chinotti
Dæmi:
130 0# |a Vedabækurnar. |p Rigveda. |l Á íslensku
245 10 |a Þrjátíu ljóð úr Rig-Veda / |c íslenzkað hefur úr frummálinu S. Sörenson
Dæmi:
130 0# |a Vedabækurnar. |p Rigveda. |l Á ensku
245 10 |a Rigveda Brahmanas :|b the Aitareya and Kausitaki Brahmanas of the Rigveda /
|c translated from the original Sanskrit by Arthur Berriedale Keith
240 1#

Samræmdur titill, titill á frummáli (Uniform Title) (NR)
RDA 6.2.2 – Preferred Title for the Work
Sviðið er notað:
- Fyrir samræmdan titil höfundargreindra hugverka.
- Fyrir frummálstitil þýðinga bæði höfundargreindra og titilskráðra.
- Einnig til þess að halda utan um samræmt heiti laga og reglugerða.
Fyrri vísir
1 – sviðið birtist
Síðari vísir
0-9 Ógild tákn við röðun
0 Enginn greinir
2 A ... (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
3 An ... (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
4 The … (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
Um greini í ýmsum tungumálum
Helstu deilisvið:
|a Samræmdur titill (NR)
|n Númer verks / bindis (R)
|p Hluti verks (R)
|l Tungumál (NR)
|k Greiniorð (R)
|f Ártal (NR)
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Samræmdur titill höfundargreinds verks
Verkið hefur birst undir fleiri en einum titli. Samræmdur titill er valinn til þess að halda
saman útgáfum
Dæmi:
100 4# |a Hallgrímur |1 Pétursson |d 1614-1674 |e author
240 10 |a Passíusálmarnir. |f 1836
245 10 |a Fimmtíu Passíu-Sálmar / |c qvednir af Hallgrími Péturssyni, Sóknar-presti til
Saurbæar á Hvalfjardarstrønd, frá 1651 til 1674
Frummálstitill höfundargreinds verks
Dæmi:
100 1# |a Hemingway, Ernest, |d 1899-1961 |e author
240 10 |a For whom the bell tolls. |l Á íslensku
245 10 |a Hverjum klukkan glymur / |c Ernest Hemingway ; Stefán Bjarman íslenskaði
546 ## |a Á frummáli: For whom the bell tolls
Dæmi:
100 4# |a Fríða |7 Á. |1 Sigurðardóttir | d 1940 |e author
240 10 |a Meðan nóttin líður. |l Á dönsku
245 10 |a Mens natten går / |c Fríða A. Sigurðardóttir ; på dansk ved Erik Skyum-Nielsen
546 ## |a Á frummáli: Meðan nóttin líður
Frummálstitill titilskráðs verks (séríslenskt frávik)
Frummálstitill er settur í 240 en ekki 130, svo að frummálstitill verði ekki aðalhöfuð
færslunnar
Dæmi:
240 10 |a Be true to yourself. |l Á íslensku
245 00 |a Vertu sjálfum þér trúr
546 ## |a Á frummáli: Be true to yourself
Dæmi:
240 10 |a Lexikon der Vereinten Nationen. |l Á ensku
245 02 |a A concise encyclopedia of the United Nations / |c edited by Helmut Volger ;
with a preface by Kofi Annan
546 ## |a Á frummáli: Lexikon der Vereinten Nationen
Stjórnarskrá Íslands
Dæmi:
110 1# |a Ísland
240 10 |a Stjórnarskrá
245 10 |a Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands
246 33 |a Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944
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Lög og lagasöfn frá Alþingi
Dæmi:
110 1# |a Ísland
240 10 |a Lög
245 10 |a Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins : |b nr. 70/1996
264 #1 |a [Reykjavík] : |b Fjármálaráðuneytið, |c 2000
Dæmi:
110 1# |a Ísland
240 10 |a Lög
245 10 |a Lagasafn : |b íslensk lög 1. júní 2007 /|c ritstjórn Ragna Árnadóttir, Helgi
Bernódusson, Viðar Már Matthíasson
264 #1 |a Reykjavík :|b Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, |c2007
Reglugerð sett á grundvelli laga frá Alþingi
Dæmi:
110 1# |a Ísland
240 10 |a Reglugerðir
245 10 |a Byggingarreglugerð : |b nr. 441/1998 með síðari breytingum
264 #1 |a Reykjavík : |b Umhverfisráðuneytið, |c 2002
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Titill og ábyrgðaraðild (Title Statement) (NR)
RDA 2.3 – Title
RDA 2.4 – Statement of Responsibility
Titill er tekinn upp stafréttur eins og hann er settur fram á heimild lýsingar, að öðru leyti
en því að upphafsstöfum og greinarmerkjum má hagræða. Upphafsstaf titils, titilafbrigðis
og annarrar málmyndar titils skal rita með stórum staf. Önnur orð skal rita samkvæmt
venju í hverju tungumáli. Undirtitill hefst á lágstaf nema venjur tungumálsins segi til um
annað. Þó skal taka upp óvenjulega hástafanotkun ef hún er merkingarbær. Sjá viðauka
A.4
Ábyrgðaraðild er einnig tekin upp stafrétt af heimild lýsingar. Heimilt er að taka upp alla
ábyrgðaraðila en aðeins er skylt að taka upp fyrsta ábyrgðaraðila. Ef upptekt á
ábyrgðaraðild er stytt með því að taka aðeins upp fyrsta ábyrgðaraðila er það gefið til
kynna með orðalaginu [og x að auki] (x = tölustafur)
Heimilt er að sleppa prófgráðum og starfstitlum ef skrásetjari telur ekki þörf á þeim
upplýsingum. Ekki á að nota … til að gera grein fyrir úrfellingunni
Vísar
Fyrri vísir
0 Viðfangið er skráð á titil
1 Viðfangið er skráð á höfund
Síðari vísir
0-9 Ógild tákn við röðun
0 Enginn greinir
2 A ... (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
3 An ... (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
4 The … (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
Um greini í ýmsum tungumálum
Helstu deilisvið:
|a – Aðaltitill (NR)

RDA 2.3.2 – Title Proper

|b – Undirtitill eða önnur
málmynd titils (NR)

RDA 2.3.4 – Other Title Information
RDA 2.3.3 – Parallel Title Proper

|n - Númer verkhluta (R)

RDA 2.3.2 – Title Proper

|p - Titill verkhluta (R)

RDA 2.3.2 – Title Proper

|c – Ábyrgðaraðild (NR)

RDA 2.4.2 – Statement of Responibility Relating to Title
Proper

Aðaltitill, undirtitill og ábyrgðaraðild
Dæmi:
245 10 |a Kona verður til : |b um minnisblöð Þóru frá Hvammi eftir Ragnheiði Jónsdóttur /
|c Dagný Kristjánsdóttir
Aðaltitill og tvenns konar ábyrgðaraðild
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Dæmi:
245 10 |a Minnisblöð úr undirdjúpunum / |c Fjodor Dostojevskí ; Ingibjörg Haraldsdóttir
þýddi
Greinir undanskilinn við röðun í titlaskrá
Dæmi:
245 15 |a Eine kompakte Geschichte Islands / |c Gunnar Karlsson ; Deutsche Übersetzung
Sabine Burger und Alexander Schwarz
Aðaltitill, undirtitill, númer verkhluta, titill verkhluta, ábyrgðaraðild verkhluta
Dæmi:
245 00 |a Information management : |b copyright on electronic delivery services and
multimedia products. |n 4, |p An assessment of long term solutions in the context of
copyright and electronic delivery services and multimedia products /
|c Thomas Hoeren
Tveir eða fleiri höfundar með jafna ábyrgðaraðild. Heimilt að telja alla upp í 245 |c eða
gera aðeins grein fyrir þeim fyrsta
Dæmi:
245 10 |a Upplýsinganotkun framhaldsskólanema á Íslandi / |c Guðrún Reynisdóttir og
Jamilla Johnston
Dæmi:
100 4# |a Gunnar |1 Karlsson |d 1939 |e author
245 10 |a Fornir tímar : |b spor mannsins frá Laetoli til Reykjavíkur 4.000.000 f. Kr. til 1800
e. Kr. / |c Gunnar Karlsson, Brynja Dís Valsdóttir, Eiríkur K. Björnsson, Ólafur Rastrick,
Sesselja G. Magnúsdóttir, Sigríður Hjördís Jörundsdóttir, Sigurður Pétursson ; kort og gröf
Jean-Pierre Biard
700 4# |a Brynja|7 Dís|1 Valsdóttir|d 1955 |e author
700 4# |a Eiríkur |7 K. |1Björnsson |d 1959 |e author
700 4# |a Ólafur|1 Rastrick|d 1969 |e author
700 4# |a Sesselja |7 Guðmunda |1 Magnúsdóttir | d 1966 |e author
700 4# |a Sigríður |7 Hjördís |1 Jörundsdóttir |d 1968 |e author
700 4# |a Sigurður |1 Pétursson |d 1958 |e author
700 1# |a Biard, Jean-Pierre R. |e cartographer
eða
100 4# |a Gunnar |1 Karlsson |d 1939 |e author
245 10 |a Fornir tímar : |b spor mannsins frá Laetoli til Reykjavíkur 4.000.000 f. Kr. til 1800
e. Kr. / |c Gunnar Karlsson [og 7 að auki] ; kort og gröf Jean-Pierre Biard
700 1# |a Biard, Jean-Pierre R. |e cartographer
Heimilt er að sleppa prófgráðum og starfstitlum
Dæmi:
245 10 |a Heilsubót í ætihvönn / |c Dr. Sigmundur Guðbjarnason
eða
245 10 |a Heilsubót í ætihvönn / |c Sigmundur Guðbjarnason
Dæmi:
245 14 |a The rediscovery of classical economics : |b adaptation, complexity and growth /
|c David Simpson, formerly Professor of Economics, University of Strathclyde, Scotland, UK
eða
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245 14 |a The rediscovery of classical economics : |b adaptation, complexity and growth /
|c David Simpson
Mörg verk, einn höfundur – án safntitils, semikomma á milli titla í 245
Dæmi:
100 4# |a Þórbergur |1 Þórðarson |d 1888-1974 |e author
245 10 |a Bréf til Láru ; Sálmurinn um blómið ; Viðfjarðarundrin ; Einum kennt - öðrum
bent / |c Þórbergur Þórðarson
700 42 |a Þórbergur |1 Þórðarson |d 1888-1974 |e author |t Sálmurinn um blómið
700 42 |a Þórbergur |1 Þórðarson |d 1888-1974 |e author |t Viðfjarðarundrin
700 42 |a Þórbergur |1 Þórðarson |d 1888-1974 |e author |t Einum kennt - öðrum bent
Tvö verk, tveir höfundar - án safntitils, punktur og bil á milli titla í 245
Dæmi:
245 00 |a Nokkrar athugasemdir um íslenskt þjóðfélag / |c Þorbjörn Broddason.
Fólksflutningar og þéttbýlismyndun / Gísli Pálsson
700 42 |a Þorbjörn|1 Broddason|d 1943 |e author |t Nokkrar athugasemdir um íslenskt
þjóðfélag
700 42 |a Gísli |1 Pálsson|d 1949 |e author |t Fólksflutningar og þéttbýlismyndun
Andhverft rit (sem byrjar báðum megin og endar í miðju) með tveimur jafngildum titlum,
sami höfundur, semikomma á milli titla
Dæmi:
100 4# |a Bryndís |1 Víglundsdóttir |d 1934 |e author
245 10 |a Jólabaðið : |b jólasaga ; Jólasveinarnir í Hamrahlíð : jólasaga /|c eftir Bryndísi
Víglundsdóttur ; Kristín Arngrímsdóttir myndskreytti
700 42 |a Bryndís Víglundsdóttir |d 1934 |e author |t Jólasveinarnir í Hamrahlíð : jólasaga
700 4# |a Kristín |1 Arngrímsdóttir |d 1953 |e illustrator
Aðaltitill, önnur málmynd titils
Dæmi:
245 10 |a Om betimeligheden af et nordisk forsvarsforbund = |b Um það hvort norrænt
varnarsamband sé tímabært = Om lämpligheten af ett nordiskt försvarsförbund / |c af C.F.
Heerford
246 33 |a Um það hvort norrænt varnarsamband sé tímabært
246 33 |a Om lämpligheten af ett nordiskt försvarsförbund
Aðaltitill, undirtitill, önnur málmynd aðaltitils og undirtitils
Dæmi:
245 00 |a Nordisk hydrologisk terminologi : |b 1. utkast, termer = Nordic glossary of
hydrology : first draft of terms
246 33 |a Nordic glossary of hydrology : first draft of terms
Aðaltitill, önnur málmynd titils, hlutverk ábyrgðaraðila á íslensku og ensku
Dæmi:
245 10 |a Bústaðir = |b Icelandic cottages / |c ljósmyndir = photos Gunnar Sverrisson ;
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ritstjórar = editors Elsa Ævarsdóttir og Halla Bára Gestsdóttir
246 33 |a Icelandic cottages
Andhverft rit á tveimur tungumálum, sömu höfundar, samasemmerki á milli titla
Dæmi:
245 14 |a The new sins = |b Los nuevos pecados / |c text and photos = texto y fotos de
David Byrne ; translation by = traducido por Daniel de la Calle Cebele, Mónica Vasquez &
Bernando Palombo
246 33 |a Los nuevos pecados
Skammstafað nafn ábyrgðaraðila er tekið upp án stafabils í 245
Dæmi:
100 1# |a Wells, H. G. |q (Herbert George), |d 1866-1946 |e author
245 14 |a The first men in the moon / |c H.G. Wells
246 ??

Annar titill (Varying Form of Title) (R)
RDA 2.3.3 – Parallel Title Proper
RDA 2.3.6 – Variant Title
Sviðið er notað ef gera þarf grein fyrir titlum sem eiga við um viðfangið í heild og eru ekki
samræmdir titlar. T.d. þegar gera á káputitil, aðra málmynd titils, mismunandi rithátt eða
undirtitil að leitarbærum titlum.
Vísar:
246 1# – Athugasemd sett í deilisvið |i
246 33 – Ekki þörf á athugasemd
Helstu deilisvið:
|i Athugasemd (NR) – má sækja með F4
|a Titill (NR)
|b Undirtitill
Annar titill með athugasemd
Dæmi:
246 1# |i Titill á kili: |a Veggjafluga : |b að læðast með veggjum
Dæmi:
245 10 | a Drekkhlaðinn kajak af draugum
246 1# |i Titill á kápu: |a Kajak drekkhlaðinn af draugum
Dæmi:
245 1# |a Auraráð / |c Auður Pálsdóttir
246 1# |i Titill á kápu: |a Auraráð : |b vinnuhefti um fjármál
Dæmi:
245 10 |a Beðið eftir fólunum /|c Jón Jónsson
246 1# |i Réttur titill : |a Beðið eftir jólunum
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Dæmi:
246 1# |a Titill á kili: |a Handbók um aðför, kyrrsetningu, lögbann o.fl.
Annar titill, ekki þörf á athugasemd
Dæmi:
245 10 |a Íslandslitir = |b Couleurs d'Islande = Colours of Iceland = Islandfarben /|c
Thorstein Henn
246 33 |a Couleurs d'Islande
246 33 |a Colours of Iceland
246 33 |a Islandfarben
Dæmi:
245 10 |a 219 days / |c Kalan Porter
246 33 |a Two hundred and nineteen days
250 ##

Útgáfa (Edition) (R)
RDA 2.5.2 – Edition Statement
Útgáfugreining er tekin upp stafrétt af heimild lýsingar
Ef útgáfugreining er ekki sett fram á viðfanginu en vitað er að um breytta útgáfu er að
ræða á að greina útgáfuna innan hornklofa. Sjá nánar RDA 2.5.1.4
Endurprentanir, óbreyttar kiljuútgáfur
Ekki er gerð ný færsla fyrir endurprentun eða óbreytta kiljuútgáfu.
Endurprentana er getið í athugasemd í sviði 500 í færslu 1. prentunar.
Séu í Gegni færslur fyrir fleiri en eina prentun rits skal tengja eintök við færslu 1.
prentunar. Einnig þarf að bæta ISBN númeri inn í færsluna ef við á.
Í eintaksþætti, undir „Lýsing“ (description), má síðan gera grein fyrir prentun og prentári,
t.d. „2. prentun 2003“ eða „Kiljuútgáfa 2004“.
Sjá einnig samþykkt skráningarráðs: Greining útgáfuárs á bókum
Helstu deilisvið:
|a – Greining útgáfu (NR)
|b – Ábyrgðaraðild að útgáfu (NR)
Dæmi:
250 |a 3. útgáfa, aukin og endurskoðuð
Dæmi:
250 |a Revised and updated edition |b by Alan Powers
Dæmi:
250 |a Ny udgave
Dæmi:
250 |a Önnur útgáfa
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Útgefandi, framleiðsla, höfundarréttarár (Production, Publication, Distribution,
Manufacture, and Copyright Notice) (R)
264 #0 – Framleiðsla óútgefins efnis (Production)
RDA 2.7 – Production Statement
264 #1 – Útgefandi (Publication)
RDA 2.8 – Publication Statement
264 #3 – Framleiðsla útgefins efnis (Manufacture)
RDA 2.10 – Manufacture Statement
264 #4 – Höfundarréttarár (Copyright Notice)
RDA 2.11 – Copyright Date
Greining staðar og útgefanda/framleiðsluaðila (prentsmiðju) er tekin upp stafrétt úr fyrstu
forgangsheimild lýsingar
Greina á fyrsta útgáfustað og fyrsta útgefanda. Ekki er þörf á að greina seinni/síðari
útgáfustaði/úgefendur. Greina má framleiðslustað og framleiðanda (prentstað og
prentsmiðju) ef skrásetjari metur þörf á því, t.d. ef útgáfustaðar/útgefanda er ekki getið.
Sé ekkert útgáfuár gefið upp á viðfanginu er æskilegt að skrá líklegt útgáfuár.
Ekki er þörf á að greina höfundarréttarár nema það sé eina ártalið á viðfanginu.
Mánuði skal ekki greina fyrir framan útgáfuár (t.d. „nóv. 2002“). Ef talin er þörf á að greina
útgáfumánuð má gera það í sviði 008
Til að halda saman upplýsingum um íslenska bókaútgefendur eru þeir einnig skráðir í svið
710. Ekki þarf að búa til sérstakt 710 svið fyrir útgefendur erlendra bóka.
Vísar
Fyrri vísir
# Óskilgreindur
Síðari vísir
0 Óútgefið / Unpublished
1 Útgefandi / Publication
2 Dreifing / Distribution (ekki notað um bækur)
3 Framleiðsla / Manufacture
4 Höfundarréttarár, © fyrir framan ártal
Helstu deilisvið
|a Staður
|b Nafn
|c Ár
Orðalag í stað [S.l.] [s.n.] [s.a.] er sótt með F4
264 #1
|a [Útgáfustaðar ekki getið] :
|b [útgefanda ekki getið],
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|c [útgáfuárs ekki getið]
264 #3
|a [Framleiðslustaðar ekki getið] :
|b [framleiðanda ekki getið],
|c [framleiðsluárs ekki getið]
Dæmi – staður og forlag
Upplýsingar um útgefanda koma fram á viðfangi. Ekki er þörf á að greina upplýsingar um
framleiðanda (prentstað og prentsmiðju)
Dæmi:
264 #1 |a Reykjavík :|b Salka,|c 2016
Prentstaðar og prentsmiðju getið vegna þess að útgáfustaðar og útgefanda er ekki getið
á viðfangi
264 #1 |a [Útgáfustaðar ekki getið] : |b [útgefanda ekki getið], |c 2006
264 #3 |a Reykjavík |b Prenthúsið
Rit gefin út á Íslandi en prentuð erlendis – heiti prentstaðar og prentsmiðju á viðfangi (á
einkum við skráningu á Lbs-Hbs)
264 #1 |a Reykjavík : |b Bjartur, |c 2005
264 #3 |a Finnland : |b Bookwell
Rit gefin út á Íslandi en prentuð erlendis – heiti prentsmiðju ekki á viðfangi (á einkum við
skráningu á Lbs-Hbs)
264 #1 |a Reykjavík : |b Bjartur, |c 2005
264 #3 |a Prentað í Finnlandi
Óþekktur útgáfustaður
264 #1 |a [Útgáfustaðar ekki getið] : |b Örlagið, |c 2002
Útgáfustaður, útgefandi og útgáfuár óþekkt – hornklofi utan um hvert deilisvið
264 #1 |a [Útgáfustaðar ekki getið] : |b [útgefanda ekki getið], |c [útgáfuárs ekki getið]
Dæmi - ár
Útgáfuár er þekkt og kemur fram á viðfangi
008 - sæti 06 = s
008 s2005
264 #1 |a Akranes : |b Hörpuútgáfan, |c 2005
Útgáfuár er þekkt en kemur ekki fram á viðfangi
008 - sæti 06 = s
008 s2005
264 #1 |a Akranes : |b Hörpuútgáfan, |c [2005]
Útgáfuár óþekkt og ekki hægt að áætla það:
008 - sæti 06 = n
008 - sæti 07-10 = uuuu
008 - 11-14 = uuuu
008 nuuuuuuuu
264 #1 |a Akranes : |b Hörpuútgáfan, |c [útgáfuárs ekki getið]
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Óvíst útgáfuár er greint innan hornklofa, spurningarmerki á eftir ártali
008 - sæti 06 = q
008 q2009
264 #1 |a New York :|b Schocken Books,|c [2009?]
Upplýsingar um útgáfuár og höfundarréttarár eru greindar. Bæði ártöl á viðfangi.
008 t20062006
264 #1 |a Brekku í Dýrafirði : |b Vestfirska forlagið, |c 2006
264 #4 |c ©2006
Höfundarréttarár tilgreint ásamt þekktu útgáfuári. Útgáfuárs ekki getið á viðfangi
Dæmi:
008 t20142014
264 #1 |a New York : |b Oxford University Press, |c [2014]
264 #4 |c ©2014
Höfundaréttarár tilgreint og ekki hægt að áætla útgáfuár
008 s1980
264 #1 |a Wellington, New Zealand : |b Grolier |c [útgáfuárs ekki getið]
264 #4 |c ©1980
Útgáfuár á riti 2544 samkvæmt taílensku tímatali umreiknað í vestrænt tímatal
008 – sæti 06 = 2001
264 #1 |a Bangkok : |b Sangad, |c [2001]
500 ## |a Útgáfuár á riti 2544 samkvæmt taílensku tímatali
300 ##

Lýsing (Physical Description) (R)
Helstu deilisvið:
|a Umfang (lengd) (R)

RDA 3.4 – Extent

|b Myndefni (NR)

RDA 7.15 - Illustrative Content

|c Stærð (R)

RDA 3.5 - Dimensions

|e Fylgiefni (NR)

RDA 27.1 – Related Manifestation

Dæmi:
Bók án blaðsíðutals
300 ## |a 1 bindi
Blaðsíðutal með rómverskum tölum er greint með lágstöfum
300 ## |a vii, 320 bls. :|b myndir ; |c 25 sm
Blaðsíður án blaðsíðutals greindar sérstaklega (á aðeins við um íslenska útgáfu)
300 ## |a 46 ótölusettar bls. : |b myndir ; |c 24 sm + |e 1 geisladiskur (CD)
Rit með óreglulegu blaðsíðutali
300 ## |a 121 bls. með óreglulegu blaðsíðutali : |b myndir, kort, töflur ; |c 30 sm
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Fjölbindaverk:
300 ## |a 3 hefti (83 ; 81 ; 105 bls.) ; |c 30 sm
Fjölbindaverk skráð í einni færslu, semikomma á milli binda
300 ## |a 3 bindi (280 bls., 11 ótölusettar myndablaðsíður, 8 ótölusettar kortablaðsíður ;
245 bls., 2 ótölusettar bls. ; 272 bls.) : |b myndir, kort, línurit, nótur, töflur, uppdrættir ; |c
24 sm
Myndskreyting er greind í |b með orðinu myndir
300 ## |a 247 bls., 32 ótölusettar myndablaðsíður : |b myndir ; |c 24 sm
Fjölbreytt myndefni má greina aftan við orðið myndir, eða með því að skrá eingöngu þær
tegundir myndefnis sem er að finna í viðfanginu
300 ## |a 300 bls. |b myndir, teikningar, kort |c 26 sm
eða:
300 ## |a 300 bls. |b teikningar, kort |c 26 sm
Meginefni viðfangs eru myndir (t.d. ljósmynda- eða listaverkabækur). Gæta þarf
samræmis við svið 336
300 ## |a 255 bls. |b að meginhluta myndir |c 28 sm
336 ## |a still image |b sti |c rdacontent
Fylgiefni
300 ## |a 1 lausblaðamappa (27, 42 bls.) :|b myndir + |e bæklingur (5 bls.) + 1 geisladiskur
Tímalengd fylgiefnis greind í 525 ef við á
300 ## |a 46 ótölusettar bls. :|b myndir ; |c 24 sm + |e 1 geisladiskur (CD)
525 ## |a 1 geisladiskur með upplestri sögunnar (12.48 mín) / lestur Hjálmar Hjálmarsson
Rit í grallarabroti (breiddin er meiri en hæðin)
300 ## |a 96 bls. :|b myndir ; |c 22 x 24 sm
Andhverft rit (sem byrjar báðum megin og endar í miðju)
245 10 |a Jólabaðið : |b jólasaga ; Jólasveinarnir í Hamrahlíð : jólasaga / |c eftir Bryndísi
Víglundsdóttur ; Kristín Arngrímsdóttir myndskreytti
300 ## |a 18 bls., 1 ótölusett bls. ; 16 bls., 1 ótölusett bls. :|b myndir ;|c 16 x 21 sm
500 ## |a Andhverft rit
700 42 |a Bryndís Víglundsdóttir | d 1934 |e author |t Jólasveinarnir í Hamrahlíð : jólasaga
336 ##

Form innihalds (Content Type) (R)
RDA – 6.9 – Content Type
Helstu deilisvið
|a Form innihalds – heiti (term) úr listanum Form innihalds eða RDA Content Types
|b Form innihalds – kóði úr sama lista
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|2 rdacontent – RDA kóði úr Source Codes ef heiti í |a er fengið úr RDA Content Types
listanum
Nota skal bæði heiti í |a og kóða í |b
Ekki er heimilt að nota |2 ef íslenskt heiti er í |a
Innihald sviðsins er sótt í höfðalista (F3)
Bók, að meginhluta lesmál
Dæmi:
336 ## |a texti |b txt
Bók, að meginhluta myndir
Dæmi:
336 ## |a mynd |b sti
Sviðið er endurtekið ef greina þarf tvenns konar innihald
Bók, lesmál, en verulegur hluti eru myndir
Dæmi:
336 ## |a texti |b txt
336 ## |a mynd |bsti
Laus kort fylgja með bók, lesmáli
Dæmi:
336 ## |a texti |b txt
336 ## |a landakort |b cri
337 ##

Miðlun (Media Type) (R)
RDA – 3.2 – Media Type
Helstu deilisvið
|a Tegund miðlunar – heiti (term) úr listanum Miðlun innihalds eða RDA Media Types
|b Tegund miðlunar – kóði úr sama lista
|2 rdamedia – RDA kóði úr Source Codes ef heiti í |a er fengið úr RDA Media Types
listanum
Nota skal bæði heiti í |a og kóða í |b
Ekki er heimilt að nota |2 ef íslenskt heiti er í |a
Innihald sviðsins er sótt í höfðalista (F3)
Prentuð bók. Milliliðalaus miðlun, krefst ekki tækjabúnaðar að nota
Dæmi:
337 ## |a milliliðalaust |b n
Sviðið má endurtaka ef þörf er á að greina fleiri en eina tegund miðlunar, t.d. fyrir
fylgiefni
Hljóðbók á geisladiski fylgir prentaðri bók
Dæmi:
337 ## |a milliliðalaust | b n
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337 ## |a hljóð |b s
338 ##

Ytri gerð (Carrier Type) (R)
RDA 3.3 – Carrier Type
Helstu deilisvið
|a Ytri gerð - heiti (term) úr listanum Ytri gerð eða RDA Carrier Types
|b Ytri gerð – kóði sóttur í sama lista
|2 rdacarrier – RDA kóði úr Source Codes ef heiti í |a er fengið úr RDA Carrier Types
listanum
Nota skal bæði heiti í |a og kóða í |b
Ekki er heimilt að nota |2 ef íslenskt heiti er í |a
Innihald sviðsins er sótt í höfðalista (F3)
Dæmi – Bók
338 ## |a bindi |b nc
Heimilt er að endurtaka sviðið ef þörf er á að greina fleiri en eina ytri gerð. T.d. fyrir
fylgiefni
Hljóðbók á geisladiski fylgir prentaðri bók
Dæmi:
338 ## |a bindi |b nc
338 ## |a hljómdiskur |b sd

490 ?#

Ritraðir (Series Statement) (R)
RDA 2.12 – Series Statement
Titill ritraðar er tekinn upp stafrétt af heimild lýsingar
Númer ritraðar er tekið upp eins og það kemur fyrir á heimild lýsingar en skal ritað með
serkneskum tölustöfum.
Fyrri vísir
0 Ritröð ekki gerð leitarbær (ekkert 8XX svið)
1 Ritröð gerð leitarbær skv. aukafærslu í sviði 810 eða 830
Síðari vísir
# Óskilgreindur
Ef heiti stofnunar kemur fram í titli ritraðar er hún gerð leitarbær með sviði 810.
Aðrar ritraðir eru gerðar leitarbærar með sviði 830.
Ritraðir stofnana – merkingarlausir titlar
Margar stofnanir gefa út ritraðir undir titlunum Rit, Ritröð, Ritsafn, Skýrslur, Þýðingar o.fl.
Það sem greinir þessar ritraðir að er stofnunin sem að þeim stendur. Ef ritraðartitill
stofnunar er ekki merkingarbær en á að vera leitarbær þarf að leysa hann upp og skrá
samræmt heiti (stofnun + titill eða einungis stofnun) í svið 810.

26

Samþykkt af skráningarráði Gegnis

Dagsetning 26.01. 2016

Ef eitt hefti í ritröð ber heitið Rit, þar sem önnur hefti í sömu ritröð bera heitið Ritröð er Rit
sett í 490 en Ritröð í 810 |t
Helstu deilisvið
|a Titill - eins og stendur á riti, einnig ábyrgðaraðild ef við á
|x ISSN
|v Númer - eins og stendur á riti
Dæmi:
Sami titill í 490 og 830
490 1# |a Orðfræðirit fyrri alda ; |v 4
830 #0 |a Orðfræðirit fyrri alda
490 1# |a Tema Nord, |x 0908-6692 ; |v 2011:505
830 #0 |a a Tema Nord, |x 0908-6692
Dæmi:
Sami titill í 490 og 830
Heitið sem staðallinn gengur undir gerður leitarbær me sviði 246
490 1# |a Íslenskur staðall
830 #0 |a Íslenskur staðall
246 33 |a ÍST 130:2004
Dæmi:
ISSN stendur ekki á ritinu
Samræmdur titill ritraðarinnar inniheldur ISSN
Númer skal rita með serkneskum tölustöfum
490 1# |a Acta naturalia Islandica ; |v 2,2
830 #0 |a Acta naturalia Islandica, |x 0365-4850
Dæmi:
Greinir tekinn upp í 490 eins og stendur á riti
Síðari vísir í 830 undanskilur greini við röðun
490 1# |a The great centuries of painting
830 #4 |a The great centuries of painting
Dæmi:
Tvær málmyndir og afbrigði í stafsetningu, í sumum bindum ritraðarinnar er „Íslenzk“
með z
490 1# |a Íslensk heimspeki = |a Philiosophia Islandica ; |v 10
830 #0 |a Íslensk heimspeki
830 #0 |a Íslenzk heimspeki
830 #0 |a Philosophia Islandica
Dæmi:
Ritröð stofnunar
Textinn er tekinn upp eins og stendur á riti, þar með talin númer
490 1# |a Vísindafélag Íslendinga (Societas scientiarium Islandica). Ráðstefnurit, |x 10107193 ; |v nr. 5
810 20 |a Vísindafélag Íslendinga. |t Ráðstefnurit Vísindafélags Íslendinga, |x 1010-7193
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Dæmi:
Ef ritröð stofnunar er án titils er heiti stofnunar ígildi ritraðartitils. Ekki semja
ritraðartitil í 490, ekki nota [Rit] o.s.frv.
490 1# |a Náttúrustofa Vestfjarða ; |v NV 12-08
810 2# |a Náttúrustofa Vestfjarða
Dæmi:
Heiti stofnunar er ígildi ritraðartitils
Á ritunum er heiti stofnunar ýmist sett fram á íslensku eða ensku
Tekið upp í 490 eins og stendur á riti
Sé heiti stofnunar á tveimur tungumálum er íslenska heitið tekið upp
Safnað undir samræmt heiti í 810
Á ritinu stendur heiti stofnunar á íslensku
490 1# |a Raunvísindastofun Háskólans ; |v RH-23-98
810 2# |a Raunvísindastofun Háskólans
Á ritinu stendur heiti stofnunar á ensku
490 1# |a Science Institute, University of Iceland ; |v RH-P-73-B2
810 2# |a Raunvísindastofun Háskólans
Dæmi:
Ritröð stjórnsýslustofnunar
490 1# |a Fjármálaráðuneytið. Rit ; |v 2008:5
810 1# |a Fjármálaráðuneytið. |t Rit fjármálaráðuneytisins
Dæmi:
Haft er að leiðarljósi að samræmdur titill í 810, sem valinn er fyrir ritröð, sé líklegt og
eðlilegt leitaratriði
490 1# |a Skýrsla, |x 1670-8261 ; |v VÍ 2009-005
810 2# |a Veðurstofa Íslands. |t Skýrslur Veðurstofu Íslands, |x 1670-8261
490 1# |a Skýrsla Matís, |x 1670-7192; |v 39-08
810 2# |a Matís. |t Skýrslur Matís, |x 1670-7192
Dæmi:
Tilgangurinn með því að setja sömu atriði fram oftar en einu sinni er að ritröðin finnist
þrátt fyrir mismunandi leitaraðferðir
490 1# |a Skýrsla Skriðurklaustursrannsókna, |x 1670-7982 ; |v 21
810 2# |a Skriðurklaustursrannsóknir. |t Skýrslur Skriðuklaustursrannsókna, |x 1670-7982

500 ##

Almennar athugasemdir (General Note) (R)
Deilisvið
|a Athugasemd (NR)
Dæmi:
500 ## |a Gefið út í tilefni sýningar í Listasafni Árnesinga 18. maí – 20. júlí 2008
710 2# |a Listasafn Árnesinga
500 ## |a Gefið út í 200 tölusettum eintökum
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500 ## |a Tilraunaútgáfa
500 ## |a Framhald varð ekki á útgáfu
500 ## |a Leikrit í þremur þáttum
502 ##

Lokaritgerðir (Dissertation Note) (R)
RDA 7.9 – Dissertation or Thesis Information
Helstu deilisvið
|b Prófgráða
|c Heiti skóla - á ekki að íslenska
|d Ár
Hverjum skóla er í sjálfsvald sett hvaða efnisorð eru gefin með færslunum.
Doktorsritgerðir
Svið 008 sæti 24 m
Svið 650 #4 Doktorsritgerðir
Meistaraprófsritgerðir
Svið 650 #4 Meistaraprófsritgerðir
Sjá einnig svið 597
Dæmi:
Doktorsritgerðir
008 – sæti 24 = m
502 ## |b Doktorsritgerð |c Háskóli Íslands |d 2015
502 ## |b Doktorsritgerð |c Oslo Universitet |d 2010
502 ## |b Ljósrit af doktorsritgerð |c University of California |d 2008
650 #4 |a Doktorsritgerðir
Dæmi:
Meistaraprófsritgerðir
502 ## |b M.S. |c Háskólinn á Akureyri |d 2015
597 ## |a Heilbrigðisvísindi
650 #4 |a Meistaraprófsritgerðir
502 ## |b M.P.H. |c Háskóli Íslands |d 2014
597 ## |a Lýðheilsuvísindi
650 #4 |a Meistaraprófsritgerðir

504 ##

Bókfræðilegt efni (Bibliography, etc. Note) (R)
Deilisvið
|a Athugasemd (NR)
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Hér eru færðar athugasemdir um skrár og lykla sem auðvelda aðgang að efni rits, svo sem
nafnaskrár, atriðisorðaskrár en ekki heimildaskrár, tilvitnanalista og skrár um svipað efni.
Einnig er settur kóði í 008 svið, sæti 31= 1 (inniheldur skrár).
Dæmi:
504 ## |a Nafnaskrá: bls. 408-415
504 ## |a Efnisskrá þátta: bls. 488-508
504 ## |a Atriðisorð: bls. 515-567
Dæmi:
Sviðið er endurtekið fyrir athugasemd fyrir hvert bindi
504 ## |a Nafnaskrá: bls. 127 (1.bindi)
504 ## |a Nafnaskrá: bls. 124-125 (2. bindi)
Dæmi:
Atriðisorðaskráin er á ótölusettum blaðsíðum
300 ## |a 282 bls., 12 ótölusettar bls. ; |c 24 sm
504 ## |a Atriðisorðaskrá aftast, á ótölusettum blaðsíðum
505 ?#

Efnistal (Formatted Contents Note) (R)
Fyrri vísir
0 Fyrirsögnin Innihald birtist á Leitir.is
2 Fyrirsögnin Meðal efnis birtist á Leitir.is
Síðari vísir
# Óskilgreindur
Deilisvið
|a Athugasemd (NR)
Meginviðmið er að skrá efni annaðhvort í svið 505 (og gera höfunda og titla leitarbæra í
sviði 700) eða greiniskrá. Æskilegt er að íslenskt efni sé greiniskráð.
Nota skal „ -- “ (bil, tvöfalt bandstrik, bil) milli liða í upptalningu.
Þegar við á er notuð greinarmerkjasetning samkvæmt sviði 245 (sjá dæmi)
Mælt er með að endurtaka sviðið fyrir hvert bindi fjölbindaverks og ef greining er flókin
Dæmi:
Hluti efnis, fyrirsögn Meðal efnis birtist á leitir.is
505 2# |a Steinafræði Jóns Ólafssonar úr Grunnavík / Sigurður Steinþórsson: bls. 105-114
Dæmi:
Einn höfundur, nokkir titlar, ábyrgðaraðild ekki greind
505 0# |a Ævintýri Íslendings -- Heim, er haustar -- Nýir tímar -- Póker -- Komdu hingað til
mín -- Maddama Þorgerður
Dæmi:
Nokkrir höfundar, verkin ýmist með eða án höfundar
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505 0# |a L‘Arrabíata / eftir Paul Heyse -- Bréfstuldurinn / eftir Edgar Allan Poe -Ljónaveiðin við Bender -- Piltur og stúlka / eftir Magdalene Thoresen -- Vermundur
drottinskarl : rússnesk frásaga -- Taflið
Dæmi:
Fjölbindaverk
505 0# |a 1. bindi: Saga lands og lýðs á liðnum öldum / ritstjóri Árni Waag
505 0# |a 2. bindi: Frumbyggð og hreppsár 1935-1955 / ritstjóri Adolf J. E. Petersen
505 0# |a 3. bindi: Þættir úr kaupstaðarsögunni 1955-1985 / ritstjórn Andrés Kristjánsson,
Björn Þorsteinsson
Dæmi:
Nokkir höfundar, verk sama höfundar talin upp með semikommu á milli, tvö bandsritk
aðgreina verk mismunandi höfunda, ábyrgðaraðild greind sameiginlega fyrir verkin eftir
því sem við á
505 0# |a The changing earth ; Building pyramids ; Interruption / Ólafur Jóhann
Sigurðsson ; translated by Alan Boucher -- Pastor Bodvar‘s letter / Ólafur Jóhann
Sigurðsson ; translated by George Johnston -- In what carriage? / Ásta Sigurðardóttir ;
translated by Dennis Auburn Hill -- Swimming / Svava Jakobsdóttir ; translated by Dennis
Auburn Hill
508 ##

Ábyrgðaraðild (Creation/Production Credits Note ) (R)
Deilisvið:
|a Athugasemd (NR)
Hér má greina ábyrgðaraðild ef greina á fleiri höfunda en þá sem taldir eru upp í 245.
Höfundana má gera leitarbæra með því að skrá þá í 700.
Hér má greina aðila sem verk er unnið fyrir, einnig ábyrgðaraðild sem ekki er getið í riti,
t.d. höfund eða þýðanda.
Í upptalningu ábyrgðaraðila kemur komma á milli aðila með sams konar ábyrgðaraðild en
semikomma á milli aðila sem eiga mismunandi ábyrgðaraðild.
Dæmi:
Erlend rit, einungis íslenskir höfundar taldir upp
039 ## |c 1 |f ix
245 10 |a Validity of a food frequency questionnaire to assess intake of seafood in adults
in three European countries /|c B.E. Birgisdóttir [og 9 að auki]
508 ## |a Meðal höfunda: Bryndís Elva Birgisdóttir, Inga Þórsdóttir
Dæmi:
Þýðanda er ekki getið á riti
508 ## |a Þýðandi: Tim Lembek
Dæmi:
Sýningarskrár – sýningarstjórar
Heimilt er að skrá sýningarstjóra í 508 og gera aukafærslu í 700
508 ## |a Sýningarstjóri: Ólafur Kvaran
700 4# |a Ólafur |1 Kvaran |d 1949 |e curator
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Dæmi:
Sýningarskrár – þátttakendur
Upptalning á þátttakendum í 508 og sem efnisorð í 600
508 ## |a Myndlistarmenn: Berglind Jóna Hlynsdóttir, Bjarki Bragason, Etienne de France,
Gunndís Ýr Finnbogadóttir
Dæmi:
Stofnun sem verk er unnið fyrir
264 #1 |a Reykjavík : |b Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, |c 2003
508 ## |a Unnið fyrir Vegagerðina
710 2# |a Vegagerðin
Dæmi:
Stofnanir sem verk er unnið fyrir
508 ## |a Unnið fyrir Landsvirkjun, Landsnet hf. og Þeistareyki ehf
710 2# |a Landsvirkjun
710 2# |a Landsnet
710 2# |a Þeistareykir
Dæmi:
Aðilar að gerð verks, VSÓ ráðgjöf er ekki útgefandi
508 ## |a Unnið fyrir Siglingastofnun og Vegagerðina af VSÓ ráðgjöf
710 2# |a VSÓ ráðgjöf
710 2# |a Siglingastofnun Íslands
710 2# |a Vegagerðin
Dæmi:
Samstarf um útgáfu
508 ## |a Gefið út í samstarfi við Slysavarnafélagið Landsbjörgu
710 2# |a Slysavarnafélagið Landsbjörg
520 8#

Útdráttur og lýsing á efni verks (Summary, etc.) (R)
Fyrri vísir
8
Síðari vísir
# Óskilgreindur
Deilisvið
|a Athugasemd (NR)
Hvers konar lýsing á efni rits eða efnisútdráttur. Ekki notað til að greina frá því að
efnisútdráttur sé í viðfanginu (svið 500 notað fyrir það).
Dæmi:
520 8# |a Myndin greinir frá ferðalagi ungs fólks norður í land. Tilgangur ferðarinnar var
að takast á við kynþáttafordóma og stuðla að jákvæðri og ánægjulegri samveru fólks af
mismunandi uppruna við leik og störf

521 0#

Notendahópar (Target Audience Note) (R)
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Fyrri vísir
0
Síðari vísir
# Óskilgreindur
Deilisvið
|a Athugasemd (NR)
Dæmi:
521 0# |a Bönnuð börnum innan 16 ára
521 0# |a Ætlað börnum
521 0# |a Ætlað unglingum í 8.-9. bekk grunnskóla
Dæmi:
521 0# |a Ætlað yngsta stigi grunnskóla
650 #4 |a Yngsta stig grunnskóla
521 0# |a Ætlað miðstigi grunnskóla
650 #4 |a Miðstig grunnskóla
521 0# |a Ætlað unglingastigi grunnskóla
650 #4 |a Unglingastig grunnskóla
Dæmi:
521 0# |a Ætlað mið- og unglingastigi grunnskóla
650 04 |a Miðstig grunnskóla
650 04 |a Unglingastig grunnskóla
525 ##

Fylgigögn (Supplement Note) (R)

Deilisvið
|a Athugasemd (NR)
Einkum notað þegar gerð er grein fyrir fylgigögnum sem ekki bera sérstakan titil
Dæmi:
525 ## |a Supplements in French accompany some numbers
Dæmi:
Tímalengd fylgiefnis greind í 525 ef við á
300 ## |a 46 ótölusettar bls. : |b myndir |c 24 sm + |e 1 hljómdiskur (CD)
525 ## |a 1 hljómdiskur með upplestri sögunnar (12.48 mín.) / lestur Hjálmar
Hjálmarsson
Dæmi:
Fylgiefni (leiðréttingar og viðaukar) kom út sama ár –en ekki um leið og bókin
525 ## |a Rússnesk-íslensk orðabók : leiðréttingar og viðaukar. – 40 bls. ; 30 sm
Dæmi:
Lýsing á fylgiefni er sett fram í greinifærslu (undirfærslu) ef þörf krefur
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245 10 |a Á vængjum söngsins : |b Jónas Ingimundarson segir frá / |c Gylfi Gröndal
300 ## |a 290 bls., 16 myndablaðsíður : |b myndir ; |c 25 sm + |e 2 geisladiskar (155.18
mín.)
525 ## |a Geisladiskar með tónlist, sjá undirfærslu
534 ##

Frumgerð (Original Version Note (R)
Sviðið er notað til að gera grein fyrir upprunalegum texta eða samhljóða þýðingu. Ekki
notað um frumútgáfu verks á öðru tungumáli.
Gæta þarf samræmis við svið 008. Þar er kóðinn r (ártal endurútgáfu) í sæti 06. Í fyrra sæti
ártals (07-10) er útgáfuár endurútgáfunnar sem verið er að skrá. Í síðara sæti (11-14) er
ártal fyrstu útgáfu.
Helstu deilisvið
|p Skýring
|c Útgáfa frumgerðar
|t Frumtitill
Dæmi:
Árið 1979 kom 1. útgáfa út. Skráð er 2. útgáfa sem kom út hjá öðru forlagi árið 2009.
008 – sæti 6 = r
008 – sæti 07-10 = 2009
008 – sæti 11-14 = 1979
534 ## |p 1. útgáfa: |c Reykjavík : Mál og menning, 1979
Dæmi:
Mismunandi framsetning eftir því sem við á
534 ## |p Ljósprent af frumútgáfu
534 ## |p 1. útgáfa: |c 1985
534 ## |p 1. útgáfa: |c Akranes : Hörpuútgáfan, 1994
534 ## |p 1. útgáfa: |c 1951, |t Klukkan kallar
534 ## |p 1. útgáfa: |c Reykjavík : Almenna bókafélagið, 1989, |t Spilabók AB
Dæmi:
Nokkur verk endurútgefin í einu lagi, frumútgáfur tilgreindar hver í sínu sviði
534 ## |p 1. útgáfa: |c 1922, |t Leiðarvísir í ástarmálum : karlmenn
534 ## |p 1. útgáfa: |c 1923, |t Leiðarvísir í ástarmálum fyrir ungar stúlkur
534 ## |p 1. útgáfa: |c 1926, |t Handbók hjóna
534 ## |p 1. útgáfa: |c 1923, |t Ástabjef

546 ##

Tungumál (Language Note) (R)
Deilisvið
|a Athugasemd (NR)
Ef um þýðingu er að ræða þarf að setja inn inngangsorðin Á frummáli:
Ef texti er á fleiri en einu tungumáli þarf að setja inn t.d. Texti á íslensku og ensku
Gæta þarf samræmis við svið 008, sæti 35-37 – tungumál texta skv. Marc Code List for
Languages
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Dæmi:
Texti á tveimur eða fleiri tungumálum
041 0# |a ice |a eng
546 ## |a Texti á íslensku og ensku
Dæmi:
041 0# |a ice |a dan
546 ## |a Texti samhliða á íslensku og dönsku
Dæmi:
Þýðingar
041 1# |a fre |h ice
245 10 |a Sjálfstætt fólk |l Á frönsku
546 ## |a Á frummáli: Sjálfstætt fólk
Dæmi:
Frumtitill ekki þekktur
041 1# |a ice |h eng
546 ## |a Þýtt úr ensku
Dæmi:
Tvímála útgáfa, þýðing og frumtexti
041 1# |a ice |a ger |h ice
240 14 |a Die Verwandlung. |l Á íslensku
546 ## |a Á frummáli: Die Verwandlung
546 ## |a Tvímála útgáfa á íslensku og þýsku
586 ##

Verðlaun og viðurkenningar (Awards Note) (R)
Deilisvið
|a Athugasemd
Dæmi:
586 ##
586 ##
586 ##
586 ##

597##

|a Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar 2004
|a Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs 1995
|a Bókmenntaverðlauð Fræðsluráðs Reykjavíkur
|a Íslensku barnabókaverðlaunin1992

Námsgrein sem ritgerð tilheyrir (R)
Séríslenskt frávik frá MARC 21
Einungis notað með sviði 502
Deilisvið
|a Heiti námsgreinar (NR)
Dæmi:
502 ## |b M.A. |c Háskóli Íslands |d 2015
597 ## |a Upplýsingafræði
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Efnisorð – Mannsnafn (Subject Added Entry - Personal Name) (R)
Íslensk mannanöfn
Fyrri vísir
4 Íslenskt nafn (séríslenskt frávik)
Síðari vísir
4 Íslenskt auðkenni
Helstu deilisvið
|a
Fyrsti nafnliður (NR)
|7
Íslenskt miðnafn (séríslenskt frávik) (NR)
|1
Íslenskt kenninafn (föður- / móður- / ættarnafn eða ígildi þess) (séríslenskt
frávik) (NR)
|d
Fæðingar- og dánarár (NR)
|c
Auðkenni, afmarkað með sviga, t.d. starfsheiti, dulnefni, eiginnafn höfundar
sem notar dulnefni (R)
|t
Titill verks – ath. að greini er sleppt í byrjun titils (NR)
Umfjöllun um íslenskan höfund og tiltekið höfundarverk hans
Höfundur er skráður skv. reglum um íslenska höfunda í svið 600 44 og titli er skeytt þar
fyrir aftan í deilisvið |t. Ef um er að ræða verk með greini á að sleppa greininum. Ekki er
deilisvið fyrir undirtitil en ef nauðsynlegt er að skrá hann er það gert með : (bil : bil) á
undan.
Dæmi:
600 44 |a Jakobína |1 Sigurðardóttir |d 1918-1994
Dæmi:
600 44 |a Megas |d 1945
Dæmi:
600 44 |a Gerður |1 Kristný |d 1970
Dæmi:
600 44 |a Guðrún |1 frá Lundi |d 1887-1975
Dæmi:
Starfsheiti innan sviga notað til aðgreiningar
600 44 |a Jón |7 Karl |1 Helgason |d 1965 |c (bókmenntafræðingur)
Dæmi:
Íslenskar sögupersónur (svigi utan um auðkennið sögupersóna í |c)
600 44 |a Fíasól |c (sögupersóna)
600 44 |a Ásta |1 Sóllilja |c (sögupersóna)
600 44 |a Ólafur |1 Kárason |c (sögupersóna)
600 44 |a Erlendur |1 Sveinsson |c (sögupersóna)
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Dæmi:
Umfjöllun um íslenskan höfund og tiltekið höfundarverk hans
245 10 |a Atómstöðin : |b úr bók í kvikmynd / |c Jón Örn Guðbjartsson
600 44 |a Halldór |1 Laxness |d 1902-1998 |t Atómstöðin
Dæmi:
Umfjöllun um íslenskan höfund og tiltekið höfundarverk hans
245 10 |a Hver á íslenska menningu? : |b frá Sigurði Nordal til Eddu – miðlunar og útgáfu
600 44 |a Jón |7 Karl |1 Helgason |d 1965 |c (bókmenntafræðingur) |t Hetjan og
höfundurinn
Dæmi:
Sýningarskrá – nafn listamannsins einnig skráð sem efnisorð
100 4# |a Eggert |1 Pétursson |d 1956 |e artist
245 10 |a Blomsterlandet = |b Blómalandið = Flowerland / |c verk Eggert Pétursson ;
inngangur Ólöf K. Sigurðardóttir ; texti Andri Snær Magnason ; ensk þýðing Anna Yates,
dönsk þýðing Kim Lembeck
600 44 |a Eggert |1 Pétursson |d 1956
711 2# |a Blómalandið |d (2009 : |c Kaupmannahöfn)

Erlend mannanöfn
Fyrri vísir
0 Erlent fornafn
1 Erlent ættarnafn
3 Stakt ættarnafn (ætt)
Síðari vísir
0 Library of Congress Subject Headings
4 Íslenskt auðkenni
Helstu deilisvið
|a
|b
|q
|c
|d
|c
|t

Nafn (NR)
Númer sem fylgir nafni kóngafólks og páfa (NR)
Uppleyst skammstöfun nafns (NR)
Tignarheiti útlendinga, afmarkað með kommum (R)
Fæðingar- og dánarár (NR)
Auðkenni, afmarkað með sviga, t.d. starfsheiti, dulnefni, eiginnafn
höfundar sem notar dulnefni (R)
Titill verks – ath. að greini er sleppt í byrjun titils (NR)

Umfjöllun um erlendan höfund og tiltekið höfundarverk hans
Höfundur er skráður skv. reglum um erlenda höfunda í svið 600 10 og titli verks er skeytt
þar fyrir aftan í deilisvið |t. Ef um er að ræða verk með greini á að sleppa greininum. Ekki
er deilisvið fyrir undirtitil en ef nauðsynlegt er að skrá hann er það gert með : (bil : bil) á
undan.
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Dæmi:
Komma á undan fæðingarári, bandstrik á eftir fæðingarári
600 10 |a Isaksen, Jógvan, |d 1950Dæmi:
600 10 |a Fassbaender, Brigitte
Dæmi:
Svigi utan um uppleysta skammstöfun
600 10 |a Wells, H. G. |q (Herbert George), |d 1866-1946
Dæmi:
Erlent fornafn
600 00 |a Madonna, |d 1958Dæmi:
Tignarheiti afmarkað með kommu
600 10 |a Byron, George Gordon, |c Baron, |d 1788-1824
600 04 |a Benedikt |b XVI, |c páfi, |d 1927600 04 |a Margrét |b II, |c Danadrottning, |d 1940Dæmi:
Fjölskylda / ætt
600 34 |a Kennedy-fjölskyldan
600 34 |a Romanov-ættin
Dæmi:
Erlendar sögupersónur (svigi utan um auðkennið sögupersóna í |c)
600 14 |a Poirot, Hercule |c (sögupersóna)
600 14 |a Duncan, Eve |c (sögupersóna)
Dæmi:
Umfjöllun um erlendan höfund og tiltekið höfundarverk hans
245 10 |a Romanticism and male fantasy in Byron‘s Don Juan :|b a marketable vice / c
Charles Donelan
600 10 |a Byron, George Gordon, |c Baron, |d 1788-1824 |t Don Juan
245 00 |a Reading on the pearl / |c Jill Karson, book editor
600 10 |a Steinbeck, John, |d 1902-1968 |t Pearl
Dæmi:
Sýningarskrá – nafn listamannsins einnig skráð sem efnisorð
100 1# |a Sherman, Cindy, |d 1954- |e artist
245 10 |a Cindy Sherman / |c Eva Respini ; with contributions by Joanna Burton and John
Waters
600 10 |a Sherman, Cindy, |d 1954-

610 ??

Skipulagsheild (Corporate Name) (R)
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Fyrri vísir
1 Stjórnsýslustofnanir
2 Skipulagsheildir, aðrar en stjórnsýslustofnanir
Síðari vísir
0 – LC
4 - Íslenskt auðkenni (Source not specified)
Deilisvið
| a Aðalstofnun (NR)
| b Undirstofnun (R)
| t Titill (NR)
Deilisvið geta verið fleiri – sjá MARC 21
Dæmi:
Stjórnsýslustofnanir
610 14 |a Hagstofa Íslands
610 14 |a Sandgerðisbær
610 14 |a Reykjavíkurborg
Dæmi:
Skipulagsheildir (aðrar en stjórnsýslustofnanir)
610 24 |a Skattstofa Reykjavíkur
610 20 |a European Union
610 20 |a Library of Congress
Dæmi:
Stofnun og undirstofnun
610 14 |a Menntamálaráðuneytið. |b Skólarannsóknadeild
610 14 |a Árnessýsla. |b Sýslunefnd
610 14 |a Sjávarútvegsráðuneytið. |b Nefnd um langtímanýtingu fiskistofna
610 24 |a Háskóli Íslands |b Rannsóknastofa í kvenna- og kynjafræðum
Dæmi:
Umfjöllun um rit sem skráð er á stofnun
610 14 |a Rannsóknarnefnd Alþingis 2008. |t Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis 2010
Dæmi:
Félög og samtök
610 24 |a Arkitektafélag Íslands
610 20 |a Slysavarnafélag Íslands
610 20 |a Finnish geotechnical society
Dæmi:
Flugstöðvar
610 24 |a Flugstöð Leifs Eiríkssonar
Dæmi:
Flugvellir
610 24 |a Egilsstaðaflugvöllur
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Dæmi:
Fyrirtæki
610 24 |a Lúmex (fyrirtæki)
610 20 |a Sony Ericsson
Dæmi:
Grasagarðar og dýragarðar
610 24 |a Lystigarður Akureyrar
610 24 |a Sædýrasafnið (Hafnarfjörður)
Dæmi:
Staður og fyrirtæki bera sama nafn
610 24 |a Bláa lónið (fyrirtæki)
651 #4 |a Bláa lónið
Dæmi:
Nafn fyrirtækis og efnisorð samhljóða
610 24 |a Hreyfing (fyrirtæki)
650 #4 |a Hreyfing (heilsurækt)
Dæmi:
Hljómsveitir
610 20 |a Queen (hljómsveit)
Dæmi:
Kirkjugarðar
610 24 |a Hólavallakirkjugarður
Dæmi:
Kirkjur
610 24 |a Ólafsfjarðarkirkja
610 20 |a Westminster Abbey
Dæmi:
Menningarsetur
610 24 |a Þórbergssetur
Dæmi:
Veitingastaðir
610 24 |a Hamborgarabúlla Tómasar
610 20 |a Noma (veitingastaður)
Dæmi:
Söfn
610 24 |a Árbæjarsafn
610 20 |a Victoria and Albert Museum
Dæmi:
Tónlistar- og ráðstefnuhús
610 24 |a Harpa (tónlistar- og ráðstefnuhús)
610 20 |a Royal Albert Hall
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Ráðstefna / sýning (Subject Added Entry – Meeting Name) (R)
Umfjöllun um ráðstefnur, sýningar, íþróttaviðburði o.s.frv.
Fyrri vísir
2
Síðari vísir
0 – LC
4 – Íslenskt auðkenni (Source not specified)
Deilisvið
|a Heiti ráðstefnu, sýningar, íþróttaviðburðar o.s.frv. (NR)
|n Númer ráðstefnu, sýningar, íþróttaviðburðar o.s.frv. (R)
|d Ártal. Hvenær ráðstefna, sýning, íþróttaviðburður o.s.frv. var haldin (NR)
|c Staðsetning ráðstefnu, sýningar, íþróttaviðburðar o.s.frv. (NR)
Texti innan |n, |d og |c skal vera innan sviga.
Deilisvið geta verið fleiri – sjá MARC 21

Dæmi:
Ráðstefna, númer, ártal og staðsetning
611 24 |a Íslenska söguþingið |n (1 : |d 1997 : |c Reykjavík)
611 24 |a Scandinavian Association for the Study of Pain |n (27th : |d 2004 : |c Reykjavík)
Dæmi:
Sýning, ártal og staðsetning
611 24 |a Tveir heimar |d (2006 : |c Kópavogur)
Dæmi:
Sýning, ártal og þrír sýningarstaðir
611 24 |a Firmament |d (2005 : |c Reykjavík, París, San Francisco)
Dæmi:
Sýning, sem nær yfir tveggja ára tímabil
611 24 |a Frelsun litarins |d (2006-2007 : |c Reykjavík)
630 ??

Titilskráð rit / samræmdur titill (Subject Added Entry – Uniform Title) (R)
Sviðið er notað fyrir umfjöllun um titilskráð verk, þ.e. ekki höfundargreind verk
Einnig til þess að halda saman umfjöllun um mismunandi útgáfur sama verks
Fyrri vísir, 0-9 ógild tákn við röðun
0 = Enginn greinir
2 = A ... (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
3 = An ... (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
4 = The … (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
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Um greini í ýmsum tungumálum
Síðari vísir
0 – LC
4 – Íslenskt auðkenni (Source not specified)
Deilisvið
|a Samræmdur titill (NR)
|n Númer hluta / bindis (R)
|p Hluti verks (R)
|l Tungumál (NR)
|k Greiniorð (R)
|f Ártal (NR)
Deilisvið geta verið fleiri – sjá MARC 21
Titill verkhluta (|p) skilar sér ekki í flettileit að titli – skilar sér í orðaleit að titli.

Dæmi:
Umfjöllun / ritdómar um Íslensku alfræðiorðabókina
630 04 |a Íslenska alfræðiorðabókin
Dæmi:
Umfjöllun / ritdómur um hluta verks
630 04 |a Saga Íslands. |n 6, |p Frá kirkjuvaldi til ríkisvalds
Dæmi:
Umfjöllun um rit á erlendu tungumáli
630 00 |a Lexikon der Vereinten Nationen. |l Á ensku
Dæmi:
Umfjöllun um hluta biblíunnar
630 04 |a Biblían. |p Lúkasarguðspjall
Dæmi:
Umfjöllun um íslenskar fornbókmenntir, hluta eða heild á erlendum tungumálum
630 04 |a Njáls saga. |l Á frönsku
630 04 |a Eddukvæði. |p Völuspá. |l Á latínu. |f 1829
630 04 |a Hrafns saga Sveinbjarnarsonar. |l Á ensku. |k Úrval. |f 1994
Dæmi:
Umfjöllun / ritdómur um árgang 2004 af tímaritinu Sagnir
630 04 |a Sagnir. |f 2004
650 #?

Eiginleg efnisorð (Subject Added Entry – Topical Term) (R)
Fyrri vísir
# Óskilgreindur
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Síðari vísir
0 Library of Congress Subject Headings
2 Medical Subject Headings
4 Íslensk samþykkt efnisorð eins og þau birtast í Gegni (með AUT-hala) og í Lykilskrá.
Vísar geta verið fleiri – sjá MARC 21
Sóttar færslur geta verið með síðari vísi 4 og þarf að eyða þeim sviðum (efnisorðum).
Einnig skal eyða öllum efnisorðum með síðara vísi öðrum en 0 og 2, þ.e. á öðrum
tungumálum en ensku.
Sjá einnig:
Alphabetical list of ambiguous headings (Skjal frá LC um álitamál við val á sviði)
Deilisvið
|a Efnisorð
Deilisvið geta verið fleiri, t.d. í innfluttum færslum – sjá MARC 21
Dæmi:
650 #0
650 #2
650 #4
650 #4

|a Cultural policy
|a Biomechanics
|a Plöntur
|a Hestar

Í sóttum færslum skal hafa sérstaka gát varðandi samsett efnisorð. Í flestum tilfellum skal
eyða undirefnisorðum/deilisviðum x, y og z og setja samsvarandi efnisorð í ný 650 svið.
Dæmi:
650 #0
verður
650 #0
651 #4
650 #4
650 #4

|a Universities and colleges |z Europe |x History |y 20th century
|a Universities and colleges
|a Evrópa
|a 20. öld
|a Háskólar

Stundum þarf að greina á milli íslenskra efnisorða og er þá nánari skilgreining sett í sviga.
Dæmi:
Samhljóða efnisorð
650 #4 |a Prentarar (starfsstétt)
650 #4 |a Prentarar (tölvur)
650 #4 |a Hreyfing (heilsurækt)
610 24 |a Hreyfing (fyrirtæki)
651 #?

Landfræðileg heiti (Subject Added Entry – Geographic Name) (R)
Fyrri vísir
# Óskilgreindur
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Síðari vísir
0 Library of Congress Subject Headings
4 Íslensk landfræðiheiti; íslenskar nafnmyndir erlendra staða (source not specified)
Vísar geta verið aðrir – sjá MARC 21
Deilisvið
|a Landfræðilegt efnisorð
Deilisvið geta verið fleiri – sjá MARC 21
Í sóttum færslum er nauðsynlegt að yfirfara erlend efnisorð sem fylgja færslunum.
Dæmi:
651 #0
651 #4
651 #4
651 #4

|a France
|a Hallormsstaður
|a Strandasýsla
|a Frakkland

Stundum þarf að greina á milli íslenskra landfræðiheita og er þá nánari skilgreining sett í
sviga
Dæmi:
651 #4 |a Reykir (Fnjóskadalur)
651 #4 |a Reykir (Hrútafjörður)
651 #4 |a Reykir (Ólafsfjörður)
Dæmi:
Almenningsgarðar
651 #0 |a Hyde Park (London)
651 #4 |a Hellisgerði
Dæmi:
Þjóðgarðar
651 #0 |a Grand Canyon (Ariz.)
651 #4 |a Vatnajökulsþjóðgarður
Dæmi:
Brýr
651 #4 |a Borgarfjarðarbrú (Borgarfjarðarsýsla)
651 #0 |a Brooklyn Bridge (New York, N.Y.)
Dæmi:
Jarðgöng
651 #4 |a Héðinsfjarðargöng
Dæmi:
Samhljóða efnisorð
650 #4 |a Horn (hljóðfæri)
651 #4 |a Horn (býli, Austur-Skaftafellssýsla)
Dæmi:
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Staður og fyrirtæki bera sama nafn
610 24 |a Bláa lónið (fyrirtæki)
651 #4 |a Bláa lónið
693 ##

Íslensk ósamþykkt efnisorð (Séríslenskt frávik) (R)
Ósamþykkt efnisorð sem bíða úrskurðar efnisorðaráðs Gegnis
Deilisvið
|a Efnisorð

700 ??

Aukahöfuð – Mannsnafn (Added Entry – Personal Name) (R)
RDA 19.2 - Creator
RDA 19.3 – Other Person, Family Associated with a Work
RDA 20.2 – Contributor
Sviðið er notað til að gera aðra einstaklinga en þann sem getið er um í sviði 100 leitarbæra
og til þess að gera höfundargreinda hlutatitla leitarbæra.
Ef viðfangið er höfundarverk margra einstaklinga fer sá sem fyrstur er greindur á
viðfanginu í svið 100, aðrir í svið 700
Ef viðfangið er safnrit er viðfangið skráð á titil og allir höfundar greindir í sviði 700
Að sækja mannanöfn í höfðalista
Nafn einstaklings (nógu margir stafir til að hitta á rétt nafn í flettilistanum) er slegið inn í
deilisvið a og nafnmyndin sótt með því að velja Ctrl+F3 eða F3. Hlutverk er sótt með F4
Fyrri vísir – tegund nafns
0 Erlent fornafn
1 Erlent ættarnafn
3 Stakt ættarnafn (ætt)
4 Íslenskt nafn (séríslenskt frávik)
Síðari vísir – tegund færslu
# Óskilgreindur – notað ef einstaklingur á ábyrgðaraðild að viðfanginu í heild
2 Innihaldsgreining (analytical entry) – notað ef um er að ræða safnrit og gera þarf grein
fyrir einstaklingum sem eru ábyrgðaraðilar að afmörkuðum hugverkum innan viðfangsins
Helstu deilisvið – íslensk nöfn:
|a

Fyrsti nafnliður (NR)

|7

Íslensk miðnafn (séríslenskt frávik) (NR)

|1

Íslenskt kenninafn (föður- /móður- /ættarnafn eða ígildi þess) (séríslenskt
frávik) (NR)
Fæðingar og dánarár (NR)

|d
|c

Auðkenni, afmarkað með sviga, t.d. starfsheiti, dulnefni, eiginnafn
höfundar sem notar dulnefni (R)
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|e

Hlutverk (Relator term) (R)
Sótt með F4

|t

Titill (á frummáli) (Title of work) (NR)
Titil má sækja með f4 í höfðalista

|l

Tungumál þýðingar

Helstu deilisvið – erlend nöfn:
|a
Nafn (NR)
|b

Númer sem fylgja nafni kóngafólks og páfa (NR)

|q
|c

Uppleyst skammstöfun nafns (NR)
Ekki skylda að nota við frumskráningu nafns
Tignarheiti útlendinga, afmarkað með kommu (R)

|d

Fæðingar- og dánarár (NR)

|c

Auðkenni, afmarkað með sviga, t.d. starfsheiti, dulnefni, eiginnafn
höfundar sem notar dulnefni (R)
Hlutverk (Relator term) (R)
Sótt með F4
Ekki skylda að nota við skráningu í Gegni
Titill (á frummáli) (Title of work) (NR)
Titil má sækja með í höfðalista með F4
Tungumál þýðingar (Language of work) (NR)

|e

|t
|l

Dæmi:
245 00 |a Eitthvað illt á leiðinni er / |c Markús Már Efraím ritstýrði ; formáli Gerður Kristný
700 4# |a Markús |7 Már Efraím |1 Sigurðsson |d 1982 |e editor
700 4# |a Gerður |1 Kristný |d 1970
Dæmi
Afmælisrit:
245 00 |a Afmælisrit : |b Páll Sigurðsson sjötugur 16. ágúst 2014 |c ritnefnd Björg
Thorarensen [og 7 að auki]
700 4# |a Björg |1 Thorarensen |d 1966 |e editor
700 4# |a Páll |1 Sigurðsson |d 1944 |d honoree
Dæmi:
Aukafærslur gerðar fyrir alla höfunda nema þann sem fyrstur er nefndur á heimild
lýsingar
100 4# |a Kristín |1 Ingólfsdóttir |d 1954 |e author
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245 10 |a In vitro inhibition of 5-lipoxygenase by protolichesterinic acid from Cetraria
islandica |c K. Ingolfsdottir, W. Breu, S. Huneck, G.A. Gudjonsdottir, N. Müller-Jakic, H.
Wagner
700 1# |a Breu, Walter, |d 1960- |e author
700 1# |a Huneck, Sonia, |d 1942 |e author
700 4# |a Guðborg |7 Auður |1 Guðjónsdóttir |d 1963 |e author
700 1# |a Müller-Jakic, Nina, |d 1952 |e author
700 1# |a Wagner, Harald, |d 1940 |e author
Dæmi:
Ritstýrð bók
245 00 |a Egil, the viking poet / |v edited by Laurence de Looze, Jón Karl Helgason, Russell
Poole and Torfi H. Tulinius
700 4# |a de Looze, Laurence |e editor
700 4# |a Jón |7 Karl |1 Helgason |d 1965 |c (bókmenntafræðingur) |e editor
700 4# |a Poole, Russel |e editor
700 4# |a Torfi |7 H. |1 Tulinius |d 1958 |a editor
Dæmi:
Safnrit. Innihald viðfangs greint. Allir höfundar og titlar gerðir leitarbærir
245 00 |a Smásögur ungra höfunda 1940-55 / |c eftir 16 höfunda ; ritstjóri Kristján
Karlsson
700 4# |a Kristján |1 Karlsson |d 1922-2014|d editor
700 42 |a Ásta |1 Sigurðardóttir|d 1930-1971|e author |t Gatan í rigningu
Dæmi:
Öll verk eftir sama höfund. Innihald viðfangs greint. Allir titlar gerðir leitarbærir
100 1# |a Shakespeare, William, |d 1564-1616 |e author
245 10 |a Four tragedies|c William Shakespeare
505 0# |a Hamlet -- Othello – King Lear – Macbeth
700 12 |a Shakespeare, William, |d 1564-1616 |t Hamlet
700 12 |a Shakespeare, William, |d1564-1616 |t Othello
700 12 |a Shakespeare, William, |d 1564-1616 |t King Lear
700 12 |a Shakespeare, William,|d 1564-1616 |t Macbeth
710 ??

Aukahöfuð – Skipulagsheild (Added Entry - Corporate Name) (R)
RDA 19.2 - Creator
RDA 19.3 – Corporate Bodies Associated with a Work
RDA 20.2 - Contributor
RDA 21.3 - Publisher
Sviðið er notað til að gera skipulagsheildir aðrar en þá sem getið er um í sviði 110
leitarbærar og til þess að halda saman upplýsingum um íslenska útgefendur.
Fyrri vísir
1 Stjórnsýslustofnanir
2 Skipulagsheildir, aðrar en stjórnsýslustofnanir
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Síðari vísir
# Óskilgreindur – notað ef skipulagsheild á ábyrgðaraðild að viðfanginu í heild
2 Innihaldsgreining (analytical entry) – notað ef um er að ræða safnrit og gera þarf grein
fyrir skipulagsheildum sem eru ábyrgðaraðilar að afmörkuðum hugverkum innan
viðfangsins
Helstu deilisvið:
|a – Skipulagsheild/stofnun (NR)
|b – Undirstofnun (R)
|e – Deilisvið fyrir hlutverk (Relationship designator) (R)
|t – Titill (á frummáli) (Title of work) (NR)
Deilisvið geta verið fleiri – sjá MARC 21
Dæmi:
Stjórnsýslustofnanir
710 1# |a Hagstofa Íslands
710 1# |a Sandgerðisbær
710 1# |a Reykjavíkurborg
Dæmi:
Stofnanir (aðrar en stjórnsýslustofnanir)
710 2# |a Skattstofa Reykjavíkur
710 2# |a Evrópusambandið
710 2# |a Library of Congress
Dæmi:
Stofnun og undirstofnun
710 1# |a Menntamálaráðuneytið. |b Skólarannsóknadeild
710 1# |a Árnessýsla.|b Sýslunefnd
710 1# |a Sjávarútvegsráðuneytið. |b Nefnd um langtímanýtingu fiskistofna
710 2# |a Háskóli Íslands. |b Rannsóknastofa í kvenna- og kynjafræðum
Dæmi:
Félög og samtök
710 2# |a Arkitektafélag Íslands
710 2# |a Finnish geotechnical society
710 2# |a Slysavarnafélag Íslands
Dæmi:
Fyrirtæki
710 2# |a Silfurstjarnan (fyrirtæki)
710 2# |a Noma (veitingastaður)
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Dæmi:
Tónlistar- og ráðstefnuhús
710 2# |a Royal Albert Hall
Dæmi:
Sýningarskrá – safn, stofnun eða fyrirtæki þar sem sýning er haldin
500 ## |a Gefið út í tilefni sýningar í Nordatlantens Brygge, Kaupmannahöfn frá 17. sept.
2009 - 3. jan. 2010
710 2# |a Nordatlantens Brygge
Dæmi:
Íslenskt forlag
Nafn útgefanda/forlags skal greina í sem stystri mynd, þó þannig að ekki leiki vafi á því
við hvern er átt. Notað vegna Íslenskrar útgáfuskrár
264 #1 |a Bókaforlagið Mál og menning hf.
710 2# |a Mál og menning |e publisher
264 #1 |a Bifrost University
710 2# |a Háskólinn á Bifröst |e publisher
711 ??

Aukahöfuð – Ráðstefna, viðburður (Added Entry – Meeting Name) (R)
RDA 19.2 - Creator
RDA 19.3 – Corporate Bodies Associated with a Work
RDA 20.2 - Contributor
Sviðið er notað til að gera viðbótarfærslu á ráðstefnu ef ástæða þykir
Fyrri vísir
1 Nafn stjórnsýsluumdæmis (ríkis, sýslu, sveitarfélags o.s.frv.)
2 Skipulagsheildir, aðrar en stjórnsýslustofnanir
Síðari vísir
# Óskilgreindur
2 Innihaldsgreining (analytical entry) – notað ef um er að ræða safnrit og gera þarf grein
fyrir skipulagsheildum sem eru ábyrgðaraðilar að afmörkuðum hugverkum innan
viðfangsins
Helstu deilisvið:
|a – Heiti ráðstefnu, viðburðar o.s.frv. (NR)
|n – Númer ráðstefnu, viðburðar o.s.frv. (R)
|d – Ártal. Hvenær ráðstefna, viðburður o.s.frv. er haldin (NR)
|c – Staðsetning ráðstefnu, sýningar, viðburðar o.s.frv. (NR)
Dæmi
Ráðstefnur
711 2# |a Íslenska söguþingið|n (1 : |d 1997 : |c Reykjavík)
711 2# |a Scandinavian Association for the Study of Pain |n (27th :|d 2004 :|c Reykjavík)
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Dæmi
Sýningarskrár
Sýning, ártal og staðsetning
711 2# |a Tveir heimar |d (2006 : |c Kópavogur)
Sýning sem nær yfir tveggja ára tímabil
711 2# |a Frelsun litarins |d (2006-2007 : |c Reykjavík)
Sýning, ártal og þrír sýningarstaðir
711 2# |a Firmament |d (2005 : |c Reykjavík, París, San Francisco)
730 ??

Aukafærsla – Samræmdur titill (Added Entry - Uniform Title) (R)
RDA 6.2.2 - Preferred Title for the Work
Fyrri vísir, 0-9 ógild tákn við röðun
0 = Enginn greinir
2 = A ... (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
3 = An ... (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
4 = The … (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
Um greini í ýmsum tungumálum
Síðari vísir
# Óskilgreindur – notað ef titillinn á við um viðfangið í heild
2 Innihaldsgreining (analytical entry) – notað ef um er að ræða safn hugverka og gera þarf
grein fyrir samræmdum titlum afmarkaðra hugverka innan viðfangsins. Er ekki líklegt að
flest dæmin hér undir séu með síðari vísi 2
Helstu deilisvið
|a Samræmdur titill (NR)
|n Númer hluta / bindis (R)
|p Hluti verks (R)
|l Tungumál (NR)
|k Greiniorð (R)
|f Ártal (NR)
Deilisvið geta verið fleiri – sjá MARC 21
Titill verkhluta ($p) skilar sér ekki í flettileit að titli – skilar sér í orðaleit að titli
Dæmi:
245 00 |a Tre Skjaldesagaer :|b Kormaks saga, Halfred Vanrådeskjalds saga, Gunløg
Ormstunges saga /|c på dansk ved Søren Vad Møller
730 02 |a Hallfreðar saga vandræðaskálds. |l Á dönsku
730 02 |a Kormáks saga. |l Á dönsku
730 02 |a Gunnlaugs saga ormstungu. |l Á dönsku
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Dæmi:
245 10 |a Blóðregn : |b sögur úr Njálu / |c Embla Ýr Bárudóttir, Ingólfur Örn Björgvinsson
730 0# |a Njáls saga. |k Umritun

740 ??

Aukafærsla – Annar titill (Added Entry – Uncontrolled Related/Analytical Title (R)
RDA 25.1 Related Work
Sviðið er notað til að skrá aukatitla aðra en samræmda titla og titla sem ekki eru greindir í
700 |t
T.d. þegar greina þarf óhöfundargreindan titil hluta viðfangs eða þýddan hlutatitil
Fyrri vísir
0 = Enginn greinir
2 = A ... (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
3 = An ... (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
4 = The … (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
Um greini í ýmsum tungumálum
Síðari vísir
# Óskilgreindur
2 Innihaldsgreining – notað ef um er að ræða titil afmarkaðs hugverks innan viðfangs
Helstu deilisvið
|a Titill (NR)
|n númer hluta/bindis (R)
|p Hluti verks (R)
Dæmi
Þýðingar á nokkrum óhöfundargreindum sögum
245 00 |a Fjársjóðskistan : |b sígild ævintýri/ |c þýðendur Gunnar M. og Huginn Þór
Grétarsson
505
740 02 |a Jói og baunagrasið
Dæmi:
Þýddir hlutatitlar. Safnrit með tveimur þýddum skáldsögum eftir sama höfund
100 1# |a Petterson, Per, |d 1952- |e author
245 10 |a Tvær norskar skáldsögur / |c Per Petterson
505 0# |a Út að stela hestum – Til Síberíu
700 12 |a Petterson, Per, |d 1952- |t Ut og stjæle hester. |l Á íslensku
700 12 |a Petterson, Per, |d 1952- |t Til Sibir. |l Á íslensku
740 02 |a Út að stela hestum
740 02 |a Til Síberíu
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Aukafærsla - Ritröð skipulagsheildar (Series Added Entry, Corporate Name) (R)
Notað með sviði 490
Gerð er aukafærsla í sviði 810 þegar heiti stofnunar kemur fram í titli ritraðar.
Sé heiti stofnunar á tveimur tungumálum á viðfanginu eða ýmist sett fram á íslensku og
erlendu tungumáli á ritum í ritröðinni er íslenska heitið tekið upp sem samræmt heiti í 810.
Tilgangurinn með því að setja sömu atriði fram oftar en einu sinni er að ritröðin finnist
þrátt fyrir mismunandi leitaraðferðir.
Fyrri vísir
1 Nafn stjórnsýsluumdæmis (ríkis, sýslu, sveitarfélags o.s.frv.)
2 Nafn skipulagsheildar (fyrirtækis, félags o.s.frv.)
Síðari vísir
# Óskilgreindur
Helstu deilisvið
|a Skipulagsheild/stofnun (NR)
|b Undirstofnun (R)
|t Titill ritraðar (NR)
|x ISSN (NR)
Skráð þótt ekki standi á riti
|v ekki notað í Gegni lengur
Ritraðir stofnana – merkingarlausir titlar
Margar stofnanir gefa út ritraðir undir titlunum Rit, Ritröð, Ritsafn, Skýrslur, Þýðingar o.fl.
Það sem greinir þessar ritraðir að er stofnunin sem að þeim stendur. Ef ritraðartitill
stofnunar er ekki merkingarbær en á að vera leitarbær þarf að leysa hann upp og gera
aukafærslu á ritröðina í sviði 810. Í sviði 490 er færður titill ritraðar eins og hann stendur á
riti. Samræmt heiti (stofnun + titill eða einungis stofnun) fer í 810. Haft er að leiðarljósi að
samræmdur titill í 810 $t, sem valinn er fyrir ritröð, sé líklegt og eðlilegt leitaratriði.
Ef eitt hefti í ritröð ber heitið Rit, þar sem önnur hefti í sömu ritröð bera heitið Ritröð er Rit
sett í 490 en Ritröð í 810 |t
Sviðið má endurtaka þegar verk tilheyrir fleiri en einni ritröð
Stofnanir Háskóla Íslands fá eigið heiti (ekki Háskóli Íslands. xxx)
Í 810 |t er samræmt heiti ritraðar
Dæmi:
Ritröð stofnunar:
490 1# |a Vísindafélag Íslendinga (Societas scientiarium Islandica). Ráðstefnurit, |x 10107193 ; |v nr. 5
810 2# |a Vísindafélag Íslendinga. |t Ráðstefnurit Vísindafélags Íslendinga,|x 1010-7193
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Dæmi:
Ef ritröð stofnunar er án titils er heiti stofnunar ígildi ritraðartitils
490 1# |a Náttúrustofa Vestfjarða ; |v NV 12-08
810 2# |a Náttúrustofa Vestfjarða
Dæmi:
Á ritinu stendur heiti stofnunar á íslensku
490 1# |a Raunvísindastofnun Háskólans ; |v RH-23-98
810 2# |a Raunvísindastofnun Háskólans
Á ritinu stendur heiti stofnunar á ensku
490 1# |a Science Institute, University of Iceland ; |v RH-P-73-B2
810 2# |a Raunvísindastofnun Háskólans
Dæmi:
490 1# |a Fjármálaráðuneytið. Rit ; |v 2008:5
810 1# |a Fjármálaráðuneytið. |t Rit fjármálaráðuneytisins
Dæmi:
490 1# |a Skýrsla,|x 1670-8261 ; |v VÍ 2009-005
810 2# |a Veðurstofa Íslands.|t Skýrslur Veðurstofu Íslands,|x 1670-8261
Dæmi
490 1# |a Skýrsla Matís,|x1670-7192 ;|v 39-08
810 2# |a Matís.|t Skýrslur Matís,|x 1670-7192
Dæmi:
490 1# |a Skýrslur Skriðuklaustursrannsókna, |x 1670-7982 ; |v 21
810 2# |a Skriðuklaustursrannsóknir. |t Skýrslur Skriðuklaustursrannsókna, |x 1670-7982
830 #?

Samræmdur titill ritraðar (Series Added Entry) (R)
Notað með sviði 490
Gerð er aukafærsla í sviði 830 þegar titill ritraðar, sem stendur á riti, er samhljóða
samræmdum titli ritraðarinnar og inniheldur ekki heiti stofnunar
Fyrri vísir
# Óskilgreindur
Síðari vísir - 0-9 ógild tákn við röðun
0 = Enginn greinir
2 = A ... (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
3 = An ... (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
4 = The … (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
Um greini í ýmsum tungumálum
Helstu deilisvið
|a Titill (NR)
|n Tölusetning / raðtákn undirritraðar (R)
|x ISSN (NR)
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Skráð þótt ekki standi á riti
|v Ekki lengur notað í Gegni
Sviðið má endurtaka þegar verk tilheyrir fleiri en einni ritröð
Dæmi:
Sami titill í 490 og 830
490 1# |a Orðfræðirit fyrri alda ; |v 4
830 #0 |a Orðfræðirit fyrri alda
Dæmi:
490 1# |a TemaNord,|x 0908-6692 ; |v 2011:505
830 #0 |a TemaNord,|x 0908-6692
Dæmi:
490 1# |a Íslenskur staðall
830 #0 |a Íslenskur staðall
Dæmi:
ISSN stendur ekki á ritinu
Samræmdur titill ritraðarinnar inniheldur ISSN
490 1# |a Acta naturalia Islandica ; |v 2, 2
830 #0 |a Acta naturalia Islandica,|x 0365-4850
Dæmi:
Greinir tekinn upp í 490 eins og stendur á riti
Síðari vísir í 830 undanskilur greini við röðun
490 1# |a The great centuries of painting
830 #4 |a The great centuries of painting
Dæmi:
Tvær málmyndir og afbrigði í stafsetningu, í sumum bindum ritraðarinnar er „Íslenzk“
með z
490 1# |a Íslensk heimspeki = |a Philosophia Islandica ;|v 10
830 #0 |a Íslensk heimspeki
830 #0 |a Íslenzk heimspeki
830 #0 |a Philosophia Islandica
856 4?

Rafræn staðsetning (Electronic Location and Access) (R)
RDA 4.6 – Uniform Resource Locator
Fyrri vísir
4 vefslóð
Síðari vísir
0 Eingöngu rafræn útgáfa
1 Prentuð útgáfa sem jafnframt kemur út á vef
2 Fylgiefni eða ítarefni
Helstu deilisvið
|u Vefslóð
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|4 punktur (.) – nauðsynlegt til að vefslóðin virki
|z Skýringartexti, t.d. Heildartexti
|s Skráarstærð – skammstafað með hástöfum. T.d. KB, MB, GB o.s. frv.
|0 Birtist sjálfkrafa þegar færsla er vistuð – má ekki eyða
|9 Birtist sjálfkrafa þegar forðafærsla er vistuð – má ekki eyða
Texti sem fer í deilisvið |z
|z Heildartexti
Ef tengt er í annað en heildartexta skal geta þess hvað það er á sama hátt og heildartexta
|z Bókarkafli
|z Efnisyfirlit
|z Útdráttur
|z Fylgiefni
Annað sem skrásetjari ákveður
Dæmi:
Síðari vísir 0 (eingöngu rafræn útgáfa)
856 40
|u http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/mat_a_aranrgi_af_olweusarverkefni_uttekt.pdf
|4 .
|z Heildartexti
|s 338 KB
|q PDF
|0 RAFRAENT_OPID (myndast sjálfkrafa þegar færsla er vistuð)
Dæmi:
Síðari vísir 1 (rafræn og prentuð útgáfa)
856 41
|u http://www.holta.is/files/baekl-vefur_1023813832.pdf
|4 .
|z Heildartexti
|s 6,3 MB
|q PDF
|0 RAFRAENT_OPID (myndast sjálfkrafa þegar færsla er vistuð)
Dæmi:
Síðari vísir 2 (rafrænt ítarefni)
856 42 |u http://www.nesutgafan.is/Add&CorrRIO.pdf
|4 .
|z Leiðréttingar og viðaukar
|s 1,03 KB
|q PDF

Skjal þetta var unnið af vinnuhópi á vegum skráningarráðs Gegnis. Hópinn skipuðu:
Hallfríður Kristjánsdóttir Landsbókasafni, Áslaug Þorfinnsdóttir Bókasafni Hafnarfjarðar, Magnhildur
Magnúsdóttir Landsbókasafni og Rósfríður Sigvaldadóttir Landsbókasafni.
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