Samþykkt af skráningarráði Gegnis

Dagsetning 10.12.2015

Uppsetning grunnskjalsins
Grunnskjali um skráningu korta 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.
Grunnatriði (Core Element) samkvæmt RDA eru þau atriði sem á að skrá í bókfræðifærslu séu
þau aðgengileg. Það táknar þó ekki að skrá þurfi atriðið í Gegni.

RDA skráning á kortum
Marksvið – Reglur – Dæmi

Tákn
|

#

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

?
(R)
(NR)

Spurningarmerki
Heimilt að endurtaka
Óheimilt að endurtaka

^

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
MP
Auk hefðbundinna landakorta fá kort gefin út í bókarformi formatið MP, þ. e.
megináherslan er á kort, t. d. ferðakortabækur og vegaatlasar
Stýrisvið (NR)
^^^^^nem^^22^^^^^^i^4500
05 – Record status
n Ný færsla (New)
06 – Type of record
e Kortaefni (Cartographic material)
07 – Bibliographic level
m Mónógrafía (Monograph/item)
18 – Descriptive cataloging form
i ISBD punctuation included – Notað í RDA færslum
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Ytra form (Physical Description) (R)
aj^can|n
00 – Category of material
a Kortaefni (Map)
01 – Specific material designation
d Kortabók (Atlas)
j Landakort (Map)
02 – Undefined
ˆ Undefined (Obsolete) – Autt sæti
03 – Color
a Einn litur (One color)
c Margir litir (Multicolored)
04 – Physical medium
a Pappír (Paper)
z Annað en pappír (Other)
05 – Type of reproduction
n Á ekki við að greina (Not applicable)

008

06 – Production/reproduction details
| Óskilgreindur kóði (No attempt to code)
07 – Positive/negative aspect
n Á ekki við að greina (Not applicable)
Kóðasvið (Fixed-Length Data Elements) (NR)
^^^^^^s^^^^^^^^ic^||||||^a^^^r^0^^^ice^c
06 – Tegund ártals
s
Eitt ártal
Dæmi: s2015^^^^
r

m

e

n

Ártal endurútgáfu. Tvö ártöl
Ártal endurútgáfu í sæti 7–10 og ártal frumútgáfu í sæti 11–14
Dæmi: r20151986
Tvö ártöl. Notað ef viðfang hefur komið út á árabili og er skráð í einni færslu
– útgáfuár fyrsta og síðasta hluta
Dæmi: m20092014
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
Útgáfuár óþekkt. Fyrri og síðari sæti ártals þarf að fylla með uuuu
Dæmi: nuuuuuuuu
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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
7 - 10 – Eitt ártal (eða fyrra ártal)
11 - 14 – Síðara ártal
15 - 17 – Útgáfuland (Place of publication)
Sjá kóða í marksniði
18 - 21 – Relief – Ekki notað í Gegni
22 - 23 – Vörpun (Projection)
|| Óskilgreindur kóði (No attempt to code)
25 – Type of cartographic material
a Eitt stakt kort (Single map)
b Hluti af kortaseríu (Map series)
d Hnattlíkan (Globe)
e Kortabók (Atlas)
29 – Form of item
r Prent (Regular print reproduction)
s Rafrænt (Electronic)
31 – Index
0 Engin skrá (No index)
1 Skrá (Index present)
35 - 37 – Tungumál (Language)
Sjá kóða í marksniði
39 – Heimild um skráninguna (Cataloging source)
c Skráningarsamvinna (Cooperative cataloging program)
020 ##

ISBN númer (International Standard Book Number) (R)
▪ Grunnatriði (Core Element)
RDA 2.15.1.4 – Identifier for the Manifestation
Helstu deilisvið:
|a ISBN númer (NR)
|q Auðkenni (R) – Notað ef fleiri en eitt ISBN nr. Auðkenni ekki innan sviga
Dæmi:
020 ## |a 9979316942
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Íslensk útgáfuskrá (R)
Deilisvið sem öll söfn nota:
|c Kóði fyrir söfnunarskyldu Lbs-Hbs (1 – tölustafur)
|e Kóði fyrir sérefnisskrá – notað á óútgefið efni
gegnir@landsbokasafn.is úthlutar kóðum
|f Kóði fyrir sérefnisskrá
gegnir@landsbokasafn.is úthlutar kóðum
Deilisvið eingöngu notuð á Lbs-Hbs vegna Íslenskrar útgáfuskrár:
|a Kóði fyrir gerð viðfangs (c = kort)
|b Tvö síðustu sæti útgáfuárs
Dæmi:
Viðfang fellur undir söfnunarskyldu Lbs-Hbs (|c = 1) – gefið út erlendis (|f = ix)
039 ## |c 1 |f ix

040 ##

041 ?#

Kort sem fellur undir Íslenska útgáfuskrá (|a = c) – gefið út á Íslandi
árið 2014 (|b = 14) – fellur undir söfnunarskyldu Lbs-Hbs (|c = 1)
039 ## |a c |b 14 |c 1
Uppruni skráningarfærslu – kóði safns (Cataloging Source) (NR)
Helstu deilisvið:
|a Kóði safns sem stofnaði færsluna (NR)
|d Kóði safns sem leiðrétti / bætti við færslu (R)
|e Færsla samkvæmt RDA (R)
Dæmi:
RDA-færsla skráð á Landsbókasafni
040 ## |a LBTHL |e rda
Tungumálakóðar (Language Code) (R)
RDA 6.11 – Language of Expression
RDA 7.12.1 – Language of Content
▪ Notað ef greina þarf fleiri tungumál en í 008 / 35-37
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)
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Muna svið 546 ef þörf krefur
Dæmi:
Texti á korti á íslensku, ensku og þýsku
041 0# |a ice |a eng |a ger
546 ## |a Skýringar á íslensku, ensku og þýsku

082 ??

Dæmi:
Texti á korti á íslensku, útdráttur á ensku
041 0# |a ice |b eng
546 ## |a Texti á íslensku, útdráttur á ensku
Dewey flokkstala (Dewey Decimal Classification Number) (R)
Fyrri vísir
0 Flokkað samkvæmt óstyttri útgáfu flokkunarkerfisins
1 Flokkað samkvæmt styttri útgáfu flokkunarkerfisins
Síðari vísir
# Engar upplýsingar gefnar
0 Flokkstala gefin í Library of Congress
4 Flokkstala ekki gefin í Library of Congress – notað í Gegni
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 912.491 |2 22
Dæmi:
Flokkað fyrir Íslenska útgáfuskrá
082 04 |a 912.49163 |2 ÍB útg.
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Aðalhöfuð – Mannsnafn (Main Entry – Personal Name) (NR)
RDA 19.2 - Creator
Íslensk mannanöfn – Vísar
100 4# – Íslenskt nafn
Erlend mannanöfn – Vísar
100 0# – Erlent fornafn
100 1# – Erlent ættarnafn
100 3# – Stakt ættarnafn (ætt)

245 ??

Hlutverk |e (R)
kortagerðarmaður (cartographer)
höfundur (author)
myndskreyting (illustrator)
Dæmi:
Þemakort, unnið af einni persónu
100 4# |a Erla |1 Stefánsdóttir |d 1935-2015 |e höfundur
245 10 |a Huliðsheimar Akureyrar / |c [höfundur texta og teikninga Erla
Stefánsdóttir]
Titill og ábyrgðaraðild (Title Statement) (NR)
▪ Grunnatriði (Core Element)
RDA 2.3 – Title
RDA 2.4 – Statement of Responsibility
Helstu deilisvið:
RDA element:
|a Aðaltitill (NR)
|a Title proper RDA 2.3.2
|b Undirtitill (NR)
|b Other title information RDA 2.3.4
|c Ábyrgð (NR)
|c Statement of responsibility RDA 2.4.2
Dæmi:
Staðfræðikort
245 00 |a Þórsmörk/Landmannalaugar / |c [kortagerð] Landmælingar Íslands
Dæmi:
Kortabók
245 00 |a Ferðaatlas / |c ritstjóri og höfundur textaefnis Örn Sigurðsson ;
höfundur Íslandskorta Hans H. Hansen ; höfundur þéttbýliskorta Ólafur Valsson ;
höfundur teikninga Jón Baldur Hlíðberg
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Annar titill (Varying Form of Title) (R)
RDA 2.3.3 – Parallel Title Proper
RDA 2.3.6 – Variant Title
▪ Notað fyrir titla sem eiga við viðfangið í heild, t. d. aðra málmynd titils, káputitil,
leiðréttan titil, undirtitil sem sjálfstætt leitaratriði o. s. frv.
▪ Deilisvið |i – Athugasemd. Nota skal staðlað orðalag til þess að sýna hvaðan titill
er sóttur
▪ Texti í |i er sóttur með F4
▪ Ekki nota 500 og 740
Vísar:
246 1# – með athugasemd í |i
246 33 – Ekki þörf á athugasemd
Helstu deilisvið:
|i Athugasemd (NR)
|a Titill (NR)
|b Undirtitill (NR)
Dæmi:
Titill á kápu frábrugðinn aðaltitli
245 00 |a Jarðfræðikort af Íslandi : |b höggun
246 1# |i Titill á kápu: |a Höggunarkort

250 ##

Dæmi:
Titill á tveimur tungumálum
245 00 |a Gönguleiðir í Dalvíkurbyggð = |b Hiking trails in Dalvíkurbyggð
246 33 |a Hiking trails in Dalvíkurbyggð
Útgáfa (Edition Statement) (NR)
▪ Grunnatriði (Core Element)
RDA 2.5.2 – Designation of Edition
Helstu deilisvið:
|a Greining útgáfu (NR)
|b Ábyrgðaraðild að útgáfu (NR)
Dæmi:
Orðið útgáfa skrifað fullum stöfum þegar það stendur þannig á riti
250 ## |a 2. útgáfa
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Mælikvarði – hnit (Cartographic Matematical Data) (R)
▪ Mælikvarði er á flestum kortanna, nota má aðrar heimildir
▪ Upplýsingar um hnit nýrri korta eru oft á kortunum sjálfum en hnit eldri korta
má stundum finna í kortasafni Landmælinga Íslands
Deilisvið:
|a Mælikvarði (NR)
▪ Grunnatriði (Core Element)
RDA 7.25 – Scale
|c Hnit, innan sviga (NR)
RDA 7.4 – Coordinates of Cartographic Content
Dæmi:
Kort í mælikvarðanum 1:100 000, með hnitaðri staðsetningu
255 ## |a 1:100 000 |c (NV : 64°08'38" og 19°51'38" / NA : 64°08'42" og
18°38'30" / SA : 63°30'40" og 18°38'50" / SV : 63°30'45" og 19°51'10")

260 ##

264 #?

Dæmi:
Tekið er fram ef mælikvarði korts er ekki gefinn upp
255 ## |a Mælikvarði ekki gefinn upp
▪ Ekki notað í RDA skráningu – sjá 264
Útgefandi, dreifing, framleiðsla, höfundarréttarár (Production, Publication,
Distribution, Manufacture, and Copyright Notice) (R)
Vísar – þrjár mismunandi útfærslur:
264 #1 – Útgefandi (Publication)
▪ Grunnatriði (Core Element)
RDA 2.8 – Publication Statement
264 #2 – Dreifing (Distribution)
RDA 2.9 – Distribution Statement
264 #3 – Framleiðsla útgefins efnis (Manufacture)
RDA 2.10 – Manufacture Statement
264 #4 – Höfundarréttarár (Copyright notice date)
RDA 2.11 – Copyright Date
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Orðalag í stað [S.l.] [s.n.] [s.a.]
264 #1 |a [Útgáfustaðar ekki getið] :
|b [útgefanda ekki getið],
|c [útgáfuárs ekki getið]
264 #2 |a [Dreifingarstaðar ekki getið] :
|b [dreifingaraðila ekki getið],
|c [dreifingarárs ekki getið]
264 #3 |a [Framleiðslustaðar ekki getið] :
|b [framleiðanda ekki getið],
|c [framleiðsluárs ekki getið]
Dæmi:
Útgefandi Landmælingar
264 #1 |a Akranes : |b Landmælingar Íslands, |c 2005
Dæmi:
Útgáfustaðar og útgefanda ekki getið á korti
264 #1 |a [Útgáfustaðar ekki getið] : |b [útgefanda ekki getið], |c 1570
Dæmi:
Útgefandi Náttúrufræðistofnun og dreifing Mál og menning
264 #1 |a Reykjavík : |b Náttúrufræðistofnun Íslands, |c 2014
264 #2 |a Reykjavík : |b Mál og menning
Dæmi:
Höfundarréttarár skal skráð þótt það sé samhljóða útgáfuári
264 #1 |a Reykjavík : |b Sjómælingar Íslands, |c 2011
264 #4 |c ©2011
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Lýsing (Physical Description) (R)
▪ Grunnatriði (Core Element)
RDA 3.4 - Extent
Helstu deilisvið:
|a
Staðfræðikort
Þemakort
Sjókort
Staðfræðikort eru hefðbundin landakort en þemakort eru t.d. jarðfræðikort,
gróðurkort, göngukort og fleiri
|b
litað
ólitað
Mikill meirihluti korta er í lit
|c Stærðarmál
RDA 3.5.2 – Dimensions of Map
Fyrst lóðrétt (hæð) stærð og svo lárétt (breidd)
|e Fylgiefni (+ á undan)
Dæmi:
Litprentað staðfræðikort
300 ## |a Staðfræðikort : |b litað ; |c 84 x 62 sm
Dæmi:
Kortabók
300 ## |a 1 kortabók (91, [1] bls.) : |b myndir, töflur ; |c 22 sm
Dæmi:
Fornkort, ekki tekin afstaða til hvort um staðfræðikort er að ræða. Nákvæm
mæling á stærð
300 ## |a 1 kort : |b ólitað ; |c 33,6 x 48,5 sm
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Form innihalds (Content Type) (R)
▪ Grunnatriði (Core Element)
RDA 6.9 – Content Type
▪ Nota skal bæði heiti í |a og kóða í |b
▪ |2 er notað ef heiti í |a er skv. RDA-lista
▪ Ekki er heimilt að nota |2 ef íslenskt heiti er í |a
Helstu deilisvið:
|a Heiti úr RDA Content Types
Íslensk þýðing á heiti yfir form innihalds
|b Kóði úr sama lista
|2 rdacontent (RDA kóði úr Source Codes)
Dæmi, tvær útfærslur:
Landakort (eitt blað eða fleiri), kortabók
Heiti yfir RDA Content Types
336 ## |a cartographic image |b cri |2 rdacontent
Íslenskt heiti yfir form innihalds
336 ## |a landakort |b cri
Dæmi, tvær útfærslur:
Hnattlíkan, púsluspil
Heiti yfir RDA Content Types
336 ## |a cartographic three-dimensional form |b crf |2 rdacontent

337 ##

Íslenskt heiti yfir form innihalds
336 ## |a þrívítt kortaefni |b crf
Miðlun (Media Type) (R)
RDA 3.2 – Media Type
▪ Nota skal bæði heiti í |a og kóða í |b
▪ |2 er notað ef heiti í |a er skv. RDA-lista
▪ Ekki er heimilt að nota |2 ef íslenskt heiti er í |a
Helstu deilisvið:
|a Heiti úr RDA Media Types
Íslensk þýðing á heiti yfir miðlun
|b Kóði úr sama lista
|2 rdamedia (RDA kóði úr Source Codes)
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Dæmi, tvær útfærslur:
Milliliðalaus miðlun, krefst ekki tækjabúnaðar til að nota
Heiti yfir RDA Media Types
337 ## |a unmediated |b n |2 rdamedia
Íslenskt heiti yfir miðlun
337 ## |a milliliðalaust |b n
Dæmi, tvær útfærslur:
Rafræn miðlun
Heiti yfir RDA Media Types
337 ## |a computer |b c |2 rdamedia

338 ##

Íslenskt heiti yfir miðlun
337 ## |a rafrænt |b c
338 – Ytri gerð (Carrier Type) (R)
▪ Grunnatriði (Core Element)
RDA 3.3 – Carrier Type
▪ Nota skal bæði heiti í |a og kóða í |b
▪ |2 er notað ef heiti í |a er skv. RDA-lista
▪ Ekki er heimilt að nota |2 ef íslenskt heiti er í |a
Helstu deilisvið:
|a Heiti úr RDA Carrier Types
Íslensk þýðing á heiti yfir ytri gerð
|b Kóði úr sama lista
|2 rdacarrier (RDA kóði úr Source Codes)
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Dæmi, tvær útfærslur:
Blað/blöð
Heiti yfir RDA Carrier Types
338 ## |a sheet |b nb |2 rdacarrier
Íslensk þýðing á heiti yfir ytri gerð
338 ## |a blað |b nb
Dæmi, tvær útfærslur:
Kortabók / atlas
Heiti yfir RDA Carrier Types
338 ## |a volume |b nc |2 rdacarrier
Íslensk þýðing á heiti yfir ytri gerð
338 ## |a bindi |b nc
Dæmi, tvær útfærslur:
Tölvudiskur
Heiti yfir RDA Carrier Types
338 ## |a computer disc |b cd |2 rdacarrier
Íslensk þýðing á heiti yfir ytri gerð
338 ## |a tölvudiskur|b cd
Dæmi, tvær útfærslur:
Rafrænt
Heiti yfir RDA Carrier Types
338 ## |a online resource |b cr |2 rdacarrier
Íslensk þýðing á heiti yfir ytri gerð
338 ## |a rafrænt gagn |b cr
Dæmi, tvær útfærslur:
Hlutur, t.d. hnattlíkan, púsluspil
Heiti yfir RDA Carrier Types
338 ## |a object |b nr |2 rdacarrier
Íslensk þýðing á heiti yfir ytri gerð
338 ## |a hlutur |b nr
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Ritröð (Series Statement) (R)
▪ Grunnatriði (Core Element)
RDA 2.12 – Series Statement
▪ Titill tekinn upp eins og stendur á korti. Jafnframt skráð í 8XX
Dæmi:
490 1# |a Fjórðungskort ; |v 2
830 #0 |a Fjórðungskort
Almennar athugasemdir (General Note) (R)
Deilisvið:
|a Athugasemd (NR)
Dæmi:
500 ## |a Á bakhlið og hluta framhliðar: Upplýsingar í máli og myndum um 11
gönguleiðir
Bókfræðilegar skrár (Bibliography, etc. Note) (R)
▪ Athugasemd um skrár eða lykla sem auðvelda aðgang að efni viðfangs
Deilisvið:
|a Athugasemd (NR)
Dæmi:
504 ## |a Á bakhlið: Nafnaskrá

505 0#

508 ##

Athugasemd um innihald (Formatted Contents Note) (R)
Deilisvið:
|a Athugasemd um innihald (NR)
Dæmi:
505 0# |a Innskotskort: Jarðfræðikort (1:500 000 ; 23 x 24 sm), Stykkishólmur (10
x 11 sm), Grundarfjörður (10 x 11 sm), Ólafsvík (10 x 11 sm), Hellissandur (10 x 5
sm) og Breiðafjörður (10 x 5 sm)
Ábyrgðaraðild (Creation/Production Credits Note ) (R)
▪ Önnur ábyrgðaraðild en getið er í sviði 245
Deilisvið:
|a Athugasemd (NR)
Dæmi:
Gögn frá Landmælingum sem jafnframt verða leitaratriði
508 ## |a Kortagrunnur er byggður á gögnum frá Landmælingum Íslands
710 2# |a Landmælingar Íslands
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Frumgerð (Original Version Note) (R)
Deilisvið:
|p Skýring (NR)
|c Útgáfuupplýsingar frumgerðar (NR)
|t Titill frumgerðar (NR)
Dæmi:
534 ## |p 1. útgáfa: |c 1998

546 ##

650 #4

Tungumál (Language Note) (R)
Deilisvið:
|a Athugasemd (NR)
Dæmi:
Texti á korti á íslensku, ensku og þýsku
041 0# |a ice |a eng |a ger
546 ## |a Skýringar á íslensku, ensku og þýsku
Eiginleg efnisorð (Subject Added Entry – Topical Term) (R)
Vísar:
650 #4 – Íslensk samþykkt efnisorð úr Gegni (með AUT-hala) og Lykilskrá
Deilisvið:
|a Efnisorð (NR)
Dæmi:
650 #4 |a Vegakort

651 #4

Dæmi:
650 #4 |a Gönguleiðir
Efnisorð – Landfræðileg heiti (Subject Added Entry – Geographic Name) (R)
Deilisvið:
|a Landfræðiheiti (NR)
Dæmi:
651 #4 |a Snæfellsnes
Dæmi:
651 #4 |a Þórsmörk
651 #4 |a Landmannalaugar
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700 ?#

Dagsetning 10.12.2015

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
▪ Óheimilt er að nota þetta svið nema tilefnið komi fram í lýsingu viðfangs
Íslensk mannanöfn – Vísar
700 4# – Íslenskt nafn
Erlend mannanöfn – Vísar
700 0# – Erlent fornafn
700 1# – Erlent ættarnafn
700 3# – Stakt ættarnafn (ætt)

710 ?#

8XX

Hlutverk |e (R)
höfundur (author)
kortagerðarmaður (cartographer)
ritstjóri (editor)
myndskreyting (illustrator)
ljósmyndari (photographer)
þýðandi (translator)
Dæmi:
700 4# |a Örn |1 Sigurðsson |d 1962 |e höfundur |e ritstjóri
700 4# |a Hans |7 H. |1 Hansen |d 1961 |e kortagerðarmaður
700 4# |a Ólafur |1 Valsson |d 1951 |e kortagerðarmaður
700 4# |a Jón |7 Baldur |1 Hlíðberg |d 1957 |e myndskreyting
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
▪ Stofnun, fyrirtæki o. s. frv. sem á aðild að gerð viðfangs
▪ Óheimilt er að nota þetta svið nema tilefnið komi fram í lýsingu viðfangs
Dæmi:
710 2# |a Landmælingar Íslands
Ritröð – valinn titill (Series Added Entry) (R)
▪ Notað með sviði 490
Dæmi:
490 1# |a Fjórðungskort ; |v 2
830 #0 |a Fjórðungskort
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856 4?

Dagsetning 10.12.2015

Rafrænn aðgangur (Electronic Location and Access) (R)
RDA 4.6 – Uniform Resource Locator
Vísar:
856 40 – eingöngu rafrænt
856 41 – rafrænt og prentað
856 42 – ítarefni
Deilisvið:
|u Vefslóð
|4 Punktur (.), nauðsynlegt til að vefslóðin virki
|z Skýringartexti sóttur með F4
|s Skráarstærð heildartexta - skammstafað með hástöfum (t.d. KB, MB, GB)
|q Snið heildartexta (t.d. PDF, HTML)
Dæmi:
856 41 |u http://islandskort.is/is/map/show/2 |4 . |z Íslandskort.is

Skjal þetta var unnið af vinnuhópi á vegum skráningarráðs Gegnis á haustmánuðum 2015.
Hópinn skipuðu: Jökull Sævarsson og Hildur Gunnlaugsdóttir.
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