Samþykkt í skráningarráði Gegnis

Dagsetning 28.01. 2016

Uppsetning grunnskjalsins
Grunnskjali um skráningu kvikmynda er raðað upp samkvæmt MARC 21 skráningarsniðinu.
Efst í hverju sviði er sviðsheitið eins og það er sett fram í marksniði – bæði á íslensku og
ensku. Fyrir neðan er vísað í samsvarandi RDA reglu. Síðan eru taldir upp vísar og útskýrð þau
deilisvið sem tilheyra hverju sviði. 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.
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.
Aðalheimild lýsingar er á skjánum í upphafi kvikmyndar (title screen). Annars tekið af
disknum sjálfum, hulstri eða kápu viðfangs. Upplýsingar sem fengnar eru utan viðfangs eru
settar í hornklofa.

RDA skráning á kvikmyndum
Marksvið – Reglur – Dæmi

Tákn

Skýring

Notkun

|

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

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

^
#
?
(R)
(NR)

Spurningarmerki
Heimilt að
endurtaka
Óheimilt að
endurtaka

FMT

Format
VM
Kvikmynd gefin út á mynddiski (DVD og Blu-ray) eða myndbandi fellur undir
formatið VM.
Eingöngu skal skrá ólík viðföng í sömu færslu ef þau eru saman í hulstri eða boxi
(DVD, Blu-ray, myndband).

LDR

Stýrisvið (NR)
^^^^^ngm^^22^^^^^^i^4500
05 – Record status –
n = ný færsla (New)
06 – Type of record
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g = (projected medium) alltaf
07 – Bibliographic level
m = mónógrafía (Monographic component part) alltaf
18 – Descriptive cataloging form
i = (ISBD punctuation included) Notað í RDA færslum
Ytra form (Physical Description) (R)
Ef ólík viðföng eru í sömu öskju skal endurtaka 007 sviðið fyrir hvert form (til
dæmis DVD og Blu-ray)
00 – Category of material
v = videorecording (alltaf)
01 – Specific material designation
f = myndband
d = mynddiskur (DVD/Blu-ray)
03 – Color
c = í lit
b = svarthvít
m = blandað
04 – Videorecording format
s = blu-ray
v = DVD
b = myndband
Kóðasvið (NR)
06 – Tegund ártals
s
Eitt ártal
Dæmi: s2015^^^^
r
Ártal endurútgáfu. Tvö ártal.
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
n Útgáfuár óþekkt. Fyrra og síðara 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
t
Útgáfuár og höfundarréttarár. Tvö ártöl.
Útgáfuár í sæti 7-10 og höfundarréttarár í sæti 11-14.
Dæmi: t20152014 og t20142014
7 - 10 – Fyrra ártal eða eina ártal – er samhljóða sviði 264 |c
Hér komi einungis fram útgáfuár mynddisks/-bands (ekki upprunalegt framleiðsluár
kvikmyndar)
11 - 14 – Síðara ártal
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15 - 17 – Útgáfuland (Place of publication)
Felligluggi fyrir algengustu lönd
Sjá kóða í marksniði
22 – Notendahópur - er samhljóða sviði 521
b = barnaefni
e = fullorðinsefni
33 – Tegund efnis
v = mynddiskur/myndband
34 – Tækni
c = blandað
| = ekki kóðað
l = lifandi mynd (lítið L)
a = teiknimynd/hreyfimynd
35 - 37 – Tungumál
Aðaltungumál hljóðrásar eða innskotstexta (e. intertitles) þögulla mynda
Ef engar upplýsingar eru um tungumál kvikmyndar (og ekki er hægt að horfa á
mynd til að skera úr um) skal nota tungumál upprunalands, ef þær upplýsingar eru
ekki í boði skal nota það tungumál sem er mest áberandi á hulstri.
Kóða skal zxx þegar hvorki er talað né sungið og enginn innskotstexti.
Kóða skal sgn þegar táknmál er aðalmál kvikmyndar.
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 er staðlað auðkennisnúmer sem er að finna aftan á viðfangi, en eru
ekki algeng. Þau eru 10 eða 13 stafa. ISBN númer byrja á talnaröðinni 978, eða frá
9791 að 9799. Varist að rugla saman ISBN númeri og vörunúmeri sem er skráð í
svið 024. Svið 020 er endurtekið fyrir hvert ISBN númer
Helstu deilisvið:
|a ISBN númer (NR)
|q Auðkenni (R)
|z Ógilt/rangt ISBN númer (R)
Dæmi:
Mismunandi form saman í færslu – aðgreint með auðkenni í |q
020 ## |a 9781559409896 |q heild
020 ## |a 9781559409902 |q diskur 1
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020 ## |a 9781559409919 |q diskur 2
020 ## |a 9780670647323 |q bók

024 1#

Dæmi:
DVD og Blu-ray saman í öskju – aðgreint með auðkenni í |q
020 ## |a 97807969750623 |q DVD
020 ## |a 97807969750624 |q Blu-ray
Samræmt vörunúmer – strikamerki (Other Standard Identifier) (R)
RDA 2.15.1.4 – Identifier for the Manifestation
Annað staðlað númer sem er notað til auðkenningar og er að finna á flestum
mynddiskum (strikamerki).
Varist að rugla saman strikamerki og ISBN númeri.
Deilisvið:
|a Staðlað númer eða kóði (NR)
Dæmi:
024 1# |a 5690351124354
Dæmi:
024 1# |a 4260318082600

028 00

Útgáfunúmer (Publisher Number) (R)
Útgáfunúmer sem er að finna á flestum mynddiskum, bæði íslenskum og erlendum.
Þau eru algengust neðst eða efst á kili hulsturs, í mörgum tilfellum einnig á
gagni/mynddiski.
Ekki skylda að nota |b við frumskráningu (kemur í sóttum færslum). Notað þegar
um annan útgefanda er að ræða en þann sem kemur fram í 264.

Helstu deilisvið:
|a Útgáfunúmer (NR)
|b Útgefandi
|q Auðkenni (R)
Dæmi:
Deilisvið a – útgáfunúmer
Tekið upp eins og það er sett fram á gagninu (bil, bandstrik, há-/lágstafir o.s. frv.)
028 00 |a 40 42564 15505 1
Dæmi:
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028 00 |a 11144D
Dæmi:
02800 |a DVD-1174
Dæmi:
Mismunandi form saman í færslu – aðgreint með auðkenni í |q
028 00 |a BFIB1191 |q box
028 00 |a BFIB1154 |q disc 1
028 00 |a BFIB1085 |q disc 2
Dæmi:
Deilisvið q - mismunandi form, t.d. DVD og Blu-ray
028 00 |a bjork538 |q DVD
028 00 |a bjork538 |q Blu-ray
Dæmi:
Deilisvið q - mismunandi form, t.d. DVD og Blu-ray
028 00 |a BFIB1085/1 |q Blu-ray
028 00 |a BFIB1085/2 |q DVD
Dæmi:
Öll deilisvið í sömu færslu
028 00 |a 223084610 |b Twentieth Century Fox Home Entertainment |q disc 1
028 00 |a 223084620 |b Twentieth Century Fox Home Entertainment |q disc 2
039 ##

Íslensk útgáfuskrá (R)
Deilisvið sem öll söfn nota:
|c Kóði fyrir söfnunarskyldu Lbs-Hbs
|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: Óútgefið myndefni á DVD eða VHS og ekki ætlað til almennrar
dreifingar o.s.frv.
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|f t.d. eftirfarandi kóðar:
yy – undanskilið íslenskri útgáfuskrá af ýmsum ástæðum (|a og |b á ekki við)
ix – efni sem varðar Ísland og Íslendinga og er gefið út erlendis
Deilisvið eingöngu notuð á Lbs-Hbs vegna Íslenskrar útgáfuskrár:
|a Kóði fyrir gerð viðfangs (NR) = v (myndefni)
|b Tvö síðustu sæti útgáfuárs (NR)
Dæmi:
Íslensk kvikmynd kóðuð fyrir íslenska útgáfuskrá
039 ## |a v |b 15 |c 1
245 00 |a Grafir & bein / |c leikstjórn Anton Sigurðsson
Dæmi:
Erlend kvikmynd en varðar Ísland/Íslendinga og gefin út erlendis
039 ## |c 1 |f ix
245 04 |a The Theory of everything / |c directed by James Marsh
508 ## |a Music by Jóhann Jóhannsson
Dæmi:
Óútgefinn mynddiskur undanþeginn söfnunarskyldu Lbs-Hbs
039 ## |c 0
245 00 |a Þú komst í Grjótaþorpið : |b tónlistarveisla 22.08 1990 : Jón Kr. Ólafsson
söngvari 50 ára / |c myndataka Marteinn Sigurgeirsson
040 ##

Uppruni skráningarfærslu – kóði safns (Cataloging Source) (NR)
Helstu deilisvið:
|a Kóði safns sem stofnaði færsluna (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)
Dæmi:
Bókasafn Garðabæjar skráði, Landsbókasafn breytti
040 ## |a GARAA |e rda |d LBTHL
Dæmi:
Landsbókasafn sótti RDA færslu í OCLC
040 ## |a TEFMT |b eng |e rda |c TEFMT |d TEF |d OCLCQ |d IK2 |d LBSHL
Dæmi:
RDA-færsla skráð á Landsbókasafni
040 ## |a LBTHL |e rda
6
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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# - Kvikmyndin er ekki þýðing / inniheldur ekki þýðingu
041 1# - Notað ef skjátexti er ekki á frummáli og ef efni er talsett
Helstu deilisvið:
|a Kóði fyrir tungumál verks (R)
|h Kóði fyrir frummál (R)
|j Kóði fyrir skjátexta (R)
Kóða skal öll tungumál sem koma fram á viðfangi.
041 0# skal notað ef fleiri en eitt tungumál er talað í kvikmyndinni og ekkert þeirra
er þýðing.
|a sá tungumálakóði sem notaður var í 008, auk þess skal kóða öll önnur tungumál
sem töluð eru (að einhverju ráði) í kvikmyndinni. Jafnframt skal geta allra þeirra
auka hljóðrása sem fylgja (endurtakist að vild).
|h uppruna tungumál, það er það tungumál sem leikararnir töluðu við upptökur
kvikmyndar, eða tungumál upprunalegra innskotstexta (e. Intertitles).
|j þau tungumál sem birtast í rituðu máli, það er skjátextar, innskotstextar og
textavarpstextar (e. closed captioning).
Tungumálakóðarnir mul og und
Tungumálakóðinn mul = mörg tungumál. Ef tungumálakóðinn mul er settur í svið
008 þarf alltaf að gera frekari grein fyrir tungumálum viðfangs í sviði 041.
Tungumálakóðinn und = tungumál óþekkt.
Jafnt vægi tungumála í kvikmynd
Ef vægi tungumála er jafnt, fer tungumálakóðinn mul í svið 008 og í sviði 041 er |a
endurtekið fyrir hvert tungumál. Kóðarnir raðast í stafrófsröð.
Kvikmynd á fleiri en sex tungumálum
Þá má setja kóðann mul í svið 008 og í sviði 041 kemur fyrst tungumálakóðinn fyrir
fyrsta titil gagns og svo tungumálakóðinn mul.
Athugasemd um tungumál er sett í svið 546.
Dæmi:
Mynddiskur með íslensku tali og enskum skjátexta
008 – sæti 35-37 = ice
041 1# |a ice |j eng |h ice
7
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546 ## |a Tal á íslensku ; skjátexti á ensku
Dæmi:
Hægt að velja um tungumál tals og skjátexta
Tungumál tals í |a og skjátexta í |j
Upprunatungumál í 008 og 041 |h
008 – sæti 35-37 = ice
041 1# |a ice |a ger |j dan |j eng |j fre |h ice
546 ## |a Tal á íslensku, talsett á þýsku ; skjátexti á ensku dönsku og frönsku
Dæmi:
Talsetning á nokkrum tungumálum
Upprunatungumál í 008 og 041 |h
008 – sæti 35-37 = eng
041 1# |a eng |a fre |a ita |a rus |a spa |h eng
546 ## |a Tal á ensku, talsett á frönsku, ítölsku, rússnesku og spænsku
Dæmi:
Þegar talsetning er á fleiri en sex tungumálum má setja kóðann mul í 008
Upprunatungumál í |h
Matsatriði hvort / hversu mörg önnur tungumál eru kóðuð eða mul
Tungumál skjátexta í |j
Alltaf skal telja upp öll tungumál í sviði 546
008 – sæti 35-37 = mul
041 1# |a mul |j eng |h eng
546 ## |a Tal á ensku, dönsku, finnsku, grísku, ítölsku, portúgölsku, sænsku og
tékknesku
546 ## |a Skjátexti á ensku

044 ##

Dæmi:
Talsetning á nokkrum tungumálum
Þegar hægt er að velja um skjátexta á mörgum tungumálum má setja kóðann mul í
|j
Upprunatungumál í 008 og 041 |h
008 – sæti 35-37 = eng
041 1# |a eng |a fre |a ger |a spa |j mul |h eng
546 ## |a Tal á ensku, talsett á frönsku, spænsku og þýsku
546 ## |a Skjátexti á dönsku, finnsku, frönsku, hollensku, norsku, portúgölsku,
spænsku, sænsku og þýsku
Upprunaland - kóðasvið (Country of Publishing/Producing Entity Code) (NR)
Valfrjáls notkun
Helstu deilisvið:
|a Landskóði (R)
8
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Kóði fyrir upprunaland, þ.e. upphaflegt útgáfuland kvikmyndar eða frumgerðar
myndefnis.
Einnig notað þegar greina þarf fleiri en eitt útgáfu- eða framleiðsluland (þ.e. fleira
en kemur fram í sviði 008), t.d. fjölþjóðlega útgáfu.
Sjá kóða í marksniði: http://www.loc.gov/marc/countries/
Æskilegt er að geta um upprunaland og framleiðsluár í sviði 500.
Leiknar kvikmyndir eiga alltaf að fá efnisorð í 650 sem gefa upprunaland þeirra til
kynna.
Dæmi:
Kvikmynd gefin út á Spáni, Vestur-Þýskalandi og Ítalíu
044 ## |a sp |a gw |a it
500 ## |a Upphaflega gefin út/framleidd á Spáni, Vestur-Þýskalandi og Ítalíu 1982
650 #4 |a Spænskar kvikmyndir
650 #4 |a Þýskar kvikmyndir
650 #4 |a Ítalskar kvikmyndir
082 ??

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)
|2 Útgáfa flokkunarkerfis (NR)
Dæmi:
Allar leiknar kvikmyndir fá flokkstöluna 791.43 á Lbs-Hbs
082 04 |a 791.43 |2 ÍB útg.
Dæmi:
Flokkað samkvæmt 23. útg. Dewey
082 04 |a 791.43 |2 23

092 ##

Danski Dewey (R)
Notað á Borgarbókasafni
|a Flokkstala (NR)
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Titill, undirtitill og ábyrgðaraðild (Title Statement) (NR)
RDA 2.3.2 – Title Proper
RDA 2.2.2.3 – Resources Consisting of Moving Images
RDA 2.4.2 – Statement of Responibility Relating to Title Proper
Grunnatriði (Core Element)
Eftirfarandi atriði skal hafa að leiðarljósi:
 Allar kvikmyndir eru skráðar á titil
 Skrá skal á frummálstitil
 Við val á titli skal miða við titil eins og hann birtist á
o 1) skjánum í upphafi myndar (title screen), annars skal styðjast við
titil eins og hann birtist á
o 2) viðfangi (mynddiski). Ef fyrrgreind atriði liggja ekki fyrir má
styðjast við titil á
o 3) kápu/hulstri.
 Ef ekki er möguleiki að horfa á kvikmyndina er meðal annars hægt að
nálgast frummálstitil á IMDb kvikmyndagrunni
Ábyrgðaraðild er tekin stafrétt upp af heimild lýsingar. Heimilt er að taka alla
ábyrgðaraðila en aðeins er skylt að taka upp þann fyrsta.
Aðra ábyrgðaraðild skal telja upp í sviði 508 og gera viðbótarfærslu í sviði 700/710
eftir þörfum
Vísar
Fyrri vísir
0 Viðfangið er skráð á titil
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)
|b Undirtitill eða önnur málmynd titils (NR)
|n Númer verkhluta (R)
|p Titill verkhluta (R)
|c Ábyrgðaraðild (NR)
Dæmi:
245 00 |a Útlendingur heima : |b uppgjör við eldgos / |c mynd eftir Jóhönnu Ýr
Jónsdóttur og Sighvat Jónsson
10
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Dæmi: Skráning ábyrgðaraðildar
Óstytt ábyrgðaraðild, íslensk kvikmynd
245 00 |a Djúpið / |c Sögn ehf/Blueeyes Productions kynnir kvikmynd eftir Baltasar
Kormák í samstarfi við Filmhuset Produksjoner ; handrit Jón Atli Jónasson, Baltasar
Kormákur ; leikstjórn Baltasar Kormákur
508 ## |a Kvikmyndataka: Bergsteinn Björgúlfsson, ÍKS ; klipping: Sverrir
Kristjánsson, Elísabet Ronaldsdóttir ; tónlist: Ben Frost, Daníel Bjarnason
Sama dæmi, stytt ábyrgðaraðild, íslensk kvikmynd
245 00 |a Djúpið / |c Sögn ehf/Blueeyes Productions kynnir kvikmynd eftir Baltasar
Kormák í samstarfi við Filmhuset Produksjoner
508 ## |a Handrit: Jón Atli Jónasson, Baltasar Kormákur ; leikstjórn: Baltasar
Kormákur ; kvikmyndataka: Bergsteinn Björgúlfsson, ÍKS ; klipping: Sverrir
Kristjánsson, Elísabet Ronaldsdóttir ; tónlist: Ben Frost, Daníel Bjarnason
Óstytt ábyrgðaraðild, erlend kvikmynd
245 03 |a La grande bouffe / |c Jean-Pierre Rassam et Vincent Malle présentent ;
un film de Marco Ferreri ; scénario et adaptation de Marco Ferreri et Rafael Azkona
; dialogues de Francis Blanche ; producteur délégué, Jean-Pierre Rassam ; une coproduction, Mara Films, Paris, Les Films 66, Paris, Capitolina Produzioni
Cinématografiche, Rome
508 ##|a Cinematography, Mario Vulpiani ; editing, Claudine Merlin, Gina Pignier ;
music, Philippe Sarde
Sama dæmi, stytt ábyrgðaraðild, erlend kvikmynd
245 03 |a La grande bouffe / |c Jean-Pierre Rassam et Vincent Malle présentent ;
un film de Marco Ferreri
508 ##|a Scénario et adaptation de Marco Ferreri et Rafael Azkona ; dialogues de
Francis Blanche ; producteur délégué, Jean-Pierre Rassam ; cinematography, Mario
Vulpiani ; editing, Claudine Merlin, Gina Pignier ; music, Philippe Sarde
Stytt ábyrgðaraðild, erlend kvikmynd
245 00 |a Easy Rider / |c Pando Company in association with Raybert Productions
presents
508 ## |a Director, Dennis Hopper ; producer, Peter Fonda ; screenplay by Peter
Fonda, Dennis Hopper, Terry Southern ; director of photography, Laszlo Kovacs ;
editor, Donn Cambern ; distributed by Columbia Pictures
Dæmi: Tvær kvikmyndir á sama diski, tveir ábyrgðaraðilar
245 00 |a 20 million miles to earth / |c directed by Nathan Juran. It came from
beneath the sea / directed by Robert Gordon
740 02 |a It came from beneath the sea
Dæmi: Númer verkhluta - Sjónvarpsþættir (DVD) Latabæjar
11
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245 00 |a Latibær : |b leikdagurinn mikli. |n 8 / |c [leikstjórn Magnús Scheving]
Dæmi: Önnur málmynd titils
245 03 |a Le métis de Dieu = |b The Jewish cardinal / |c un film de Ilan Duran
Cohen
246 33 |a Jewish cardinal
246 ??

Annar titill - titilafbrigði (Varying Form of Title) (R)
RDA 2.3.6 – Variant Title
Sviðið er notað ef gera þarf grein fyrir titlum sem eiga við um viðfangið í heild. T.d.
þegar gera á titil á hulstri, 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) – sótt með F4
|a Titill (NR)
|b Undirtitill
Dæmi:
Undirtitill á hulstri skráður
245 00 |a Fast fitness / |c Ben Salz Productions
246 1# |i Titill á hulstri : |a Fast fitness : |b 30-minute fitness regimen for women
on the go!
Dæmi:
Nokkrar málmyndir titils
245 00 |a How to drive in Iceland / |c directed by Einar Magnús Magnússon
246 33 |a Conducir en Islandia
246 33 |a Conduire en Islande
246 33 |a Autofahren in Island
Dæmi:
Titlar sem innihalda tölustafi eða tákn
245 00 |a Se7en
246 33 |a Seven
Dæmi:
Titlar sem innihalda tölustafi eða tákn
245 00 |a Turner & Hooch ...
246 33 |a Turner and Hooch
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Dæmi:
Titlar sem innihalda tölustafi eða tákn
245 00 |a Force 10 from Navarone ...
246 33 |a Force ten from Navarone
Dæmi:
Titilafbrigði - styttur titill kvikmyndar er þekktari en aðaltitill
245 00 |a Indiana Jones and the temple of doom ...
246 33 |a Temple of doom
Dæmi:
Athugasemd í deilisviði i
245 00 |a First blood ...
246 1# |i Also known as: |a Rambo

250 ##

Dæmi:
Leiðréttur titill
245 00 |a Pirates of the Carribean ...
246 33 |a Pirates of the Caribbean ...
Útgáfa (Edition) (R)
RDA 2.5.2 - Designation of Edition
Grunnatriði (Core Element)
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
Deilisvið:
|a Greining útgáfu (NR) RDA 2.5.2.2 - Sources of Information
|b Ábyrgðaraðild að útgáfu (NR)
Dæmi:
250 ## |a Extended edition
Dæmi:
250 ## |a Dual format ed.
Dæmi:
250 ## |a Collector's ed.
Dæmi:
250 ## |a Special edition
Dæmi:
250 ## |a 75th anniversary [edition]
Dæmi:
250 ## |a Afmælisútgáfa
Dæmi:
250 ## |a The director's cut
13
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Útgefandi, framleiðsla, höfundarréttarár (Production, Publication, Distribution,
Manufacture, and Copyright Notice) (R)
Vísar:
264 #0 – Óútgefið efni / Production RDA 2.7
264 #1 – Útgefandi / Publication RDA 2.8
264 #2 – Dreifing / Distribution RDA 2.9
- grunnatriði ef vantar útgefanda, annars val
264 #3 – Framleiðsla / Manufacture RDA 2.10
- grunnatriði ef vantar útgefanda eða dreifingu, annars val
264 #4 – Höfundarréttarár / Copyright date |c ©XXXX RDA 2.11
- ekki nota bókstafinn c í staðinn fyrir ©
Helstu deilsivið:
|a Staður (R)
|b Nafn (R)
|c Ár (R)
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:
Óútgefið efni
264 #0 |c 2015
Dæmi:
Útgáfustaður, útgefandi og útgáfuár
264 #1 |a Montréal, Québec : |b National Film Board of Canada, |c 2002
Dæmi:
Útgefandi og dreifing
14

Samþykkt í skráningarráði Gegnis

Dagsetning 28.01. 2016

- Hornklofi ef upplýsingarnar eru fengnar utan viðfangs eða hulsturs
- Óþarfi að endurtaka ártal ef það er það sama
264 #1 |a Reykjavík :|b Undur og stórmerki, |c 2011.
264 #2 |a [Reykjavík] |b Sena
Dæmi:
Útgefandi og tveir framleiðendur
- Hornklofi ef upplýsingarnar eru fengnar utan viðfangs eða hulsturs
- Nóg að geta fyrsta framleiðanda, val að geta fleiri
264 #1 |a [Reykjavík] : |b [útgefanda ekki getið], |c [2014]
264 #3 |a [Reykjavík] : |b Gott skap : |b Pálssons Productions, |c 2014
Dæmi:
Höfundarréttur
Greining ártals höfundar- / útgáfuréttar krefst ekki fyrirsagnar
264 #1 |a [Reykjavík] : |b Sena, |c 2010
264 #4 |c ©2009
Dæmi:
Dreifing og höfundarréttur
264 #2 |a [Dreifingarstaðar ekki getið] : |b Metrodome Distribution, |c 2014
264 #4 |c ©2014.
Dæmi:
Útgefandi og höfundarréttur
Útgáfuár stendur ekki á viðfangi eða hulstri, líklegt útgáfuár
264 #1 |a Paris :|b Réal Productions,|c [2009?]
264 #4 |c ©2009
300 ##

Umfang / Snið, tími (Physical Description) (R)
Grunnatriði (Core Element)
Skammstafanir einskorðast við tíma, mælieiningar o.fl. hefðbundnar skammstafanir
(klst., mín., sm).
Ef DVD og Blu-ray er saman í hulstri, skal endurtaka svið 300 fyrir hvort form
Helstu deilisvið:
|a – lengd (tími)

RDA 3.4 – Extent

|b - myndefni (hljóð/þögul ; í lit/svarthvít)
|c – stærðarmál
|e – fylgiefni (+ á undan)

RDA 7.15 - Illustrative Content
RDA 3.5 - Dimensions
RDA 27.1 - Related Manifestation

Dæmi:
Mynddiskur (DVD)
15

Samþykkt í skráningarráði Gegnis

Dagsetning 28.01. 2016

007 sæti 04 =v
300 ## |a 1 mynddiskur (DVD) (88 mín.)
Dæmi:
Mynddiskur (Blu-ray)
007 sæti 04 = s
300 ## |a 1 mynddiskur (Blu-ray) (92 mín.)
Dæmi:
Myndband (VHS)
007 sæti 04 = b
300 ## |a 1 myndband (VHS) (86 mín.)
Dæmi:
Mynddiskur (DVD)
007 sæti 04 = v
007 sæti 03 = c
300 ## |a 1 mynddiskur (DVD) (88 mín.)
|b hljóð, í lit ;
|c 19 sm +
|e bæklingur (18 bls.)
Dæmi:
Tvídiskur; hljóðrit öðrum megin, mynddiskur hinum megin (DualDisc)
300 ## |a 1 hljómdiskur (tvídiskur) (52.27 mín.) ;
|c 12 sm +
|e bæklingur (6 ótölusettar bls. : myndir)
Dæmi:
DVD og Blu-ray mynddiskar saman í hulstri
007 ## vd^bva|||
007 ## vd^bsa|||
300 ## |a 1 mynddiskur (DVD) (87 mín.)
300 ## |a 1 mynddiskur (Blu-ray) (87 mín.)
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
|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
16
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Ekki er heimilt að nota |2 ef íslenskt heiti er í |a
Innihald sviðsins er sótt í höfðalista (F3)
Dæmi:
Kvikmynd (t.d. leikin kvikmynd eða heimildarmynd)
336 ## |a kvikmynd |b tdi
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)
Dæmi:
Myndefni (mynddiskur, myndband o.s.frv.)
337 ## |a myndefni |b v

338 ##

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:
Mynddiskur (DVD, Blu-ray o.s.frv.)
338 ## |a mynddiskur |b vd
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Myndband (VHS)
338 ## |a myndband |b vf
Kóðar fyrir tæknilegar upplýsingar
Þessi svið þarf ekki að frumskrá, en óþarfi er að eyða þeim út ef upplýsingarnar eru
í samræmi við viðfangið sem unnið er með.
Dæmi:
344 ## |a digital |b optical |g surround |h Dolby |2 rda
346 ## |b PAL |2 rda
347 ## |a video file |b Blu-ray |e all regions |2 rda
538 ## |a Blu-ray Disc ; all regions ; dolby digital surround sound

490 ?#

Ritraðir (Series Statement) (R)
RDA 2.12 – Title Proper of Series
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 í sviði 810
Aðrar ritraðir eru gerðar leitarbærar í sviði 830.

Helstu deilisvið
|a Titill - eins og stendur á riti, einnig ábyrgðaraðild ef við á
|v Númer - eins og stendur á riti
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Dæmi:
Ein ritröð án raðtákns:
490 1# |a Horror classics
830 #0 |a Horror Classics
Dæmi:
Tvær ritraðir önnur með raðtákni
490 1# |a Die Wartesaal-Trilogi
490 1# |a Grosse Geschichten ; |v 77
830 #4 |a Die Wartesaal-Trilogie
830 #0 |a Grosse Geschichten
500 ##

Almennar athugasemdir (General Note) (R)
RDA 25.1 – Related Work
RDA 6.7 – History of the Work
Deilisvið
|a Athugasemd (NR)
Sviðið greinir frá atriðum sem ekki falla undir annan þátt lýsingar. Þar er einnig að
finna atriði sem skrásetjari leggur til sjálfur. Til dæmis saga verksins og athugasemd
um skylt verk.
Dæmi:
Saga verksins
500 ## |a Upphaflegt útgáfuár kvikmyndar: Ísland, 2002
500 ## |a Gert eftir bandarískri kvikmynd frá árinu 1936
500 ## |a Originally released as a motion picture in 1949
500 ## |a Originally produced as a documentary film in 2004
500 ## |a Original film: Cuba, 2006
Dæmi:
Athugasemd um skylt verk
500 ## |a Sjónvarpsþættir byggðir á samnefndum söngleik eftir Kristlaugu Maríu
Sigurðardóttur
500 ## |a Byggt á sögu eftir Halldór Laxness
500 ## |a Loosely based on the play „The tempest“ by William Shakespeare
500 ## |a Byggð á kvikmyndinni „Á annan veg“ (2011) eftir Hafstein Gunnar
Sigurðsson
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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)
Mælt er með að endurtaka sviðið ef greining er flókin.
Dæmi:
Innihald
505 0# |a Efni: Karfa -- Hoppum og skoppum -- Áfram nú! -- Á skíðum skemmti ég
mér -- Viðbúinn, tilbúinn, af stað!
Meðal efnis
505 2# |a Aukaefni: Gerð myndarinnar -- Síðasti bærinn, stuttmynd eftir Rúnar
Rúnarsson
740 02 |a Síðasti bærinn

508 ##

Athugasemd um ábyrgðaraðild (Creation/Production Credits Note) (R)
RDA 2.17.3 – Statement of Responsibility
Hér er greind önnur ábyrgð en sú sem talin er upp í sviði 245. Ábyrgðaraðila má
gera leitarbæra með því að skrá þá í svið 700
Deilisvið:
|a – Athugasemd (NR)
Dæmi:
508 ## |a Cinematography: Mario Vulpiani ; editing: Claudine Merlin, Gina Pignier ;
music: Philippe Sarde
Dæmi:
508 ## |a Tónlist: Ingólfur Sv. Guðjónsson

511 ?#

Athugasemd um þátttöku / flutning (Participant or Performer Note) (R)
RDA 2.17.3 – Statement of Responsibility
Vísar:
511 0# - Inngangsorð sett í |a
511 1# - Fyrirsögnin Leikarar / flytjendur birtist á Leitir.is
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Deilisvið:
|a – Athugasemd (NR)
Dæmi:
Með inngangsorðum
511 0# |a Þulir: Ólafur Darri Ólafsson (á íslensku), Neil McMahon (English)
511 0# |a Narrator: Burl Ives
511 0# |a Meðal leikenda: Ólafur Darri Ólafsson, Hermann Karlsson, Freymar
Þorbergsson, Stefán B. Önundarson
511 0# |a Voices: Peter Ustinov, Cloris Leachman, Sally Kellerman, Andy Devine
Dæmi:
Án inngangsorða
511 1# |a Sigurður Sigurjónsson, Sigrún Edda Björnsdóttir, Þorsteinn Bachmann,
Steinþór H. Steinþórsson, Tinna Sverrisdóttir
520 8#

Útdráttur og lýsing á efni verks (Summary) (R)
RDA 7.10 – Summarization of Content
Oftast tekinn upp af kápu en lagað og stytt eftir þörfum (auglýsingaskrum tekið út).
Skrásetjari setur inngangsorð
Deilisvið:
|a – Athugasemd (NR)
Dæmi:
520 8# |a Summary: Classic courtroom drama about a teenage boy accused of
killing his father and the jury ...
Dæmi:
520 8# |a París norðursins segir frá Huga, sem hefur fundið skjól frá flækjum lífsins í
litlu, kyrrlátu þorpi úti á landi, sækir AA fundi, lærir portúgölsku og kann ágætlega
við sig í fásinninu. Þegar hann fær símhringingu frá föður sínum sem boðar komu
sína er hið einfalda líf skyndilega í uppnámi.

521 0#

Notendahópur (Target Audience Note) (R)
RDA 7.7 – Intended Audience
Tengist sviði 008 sæti 22
Fyrri vísir
0
Síðari vísir
# Óskilgreindur
Deilisvið:
|a – Athugasemd (NR)
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Sjá nánar um aldurstakmark Motion picture association of America film rating
system
Dæmi:
Án inngangsorða
521 0# |a Bönnuð börnum yngri en 12 ára
521 0# |a MPAA rating: Not rated
538 ##

Kerfislegar / Tæknilegar upplýsingar (System Detail Note) (R)
RDA 3.19.6 – Regional Encoding
Notað ef þörf er á nánari upplýsingum en koma fram í sviði 300
Deilisvið:
|a – Athugasemd (NR)
Mikilvægt er að setja hér upplýsingar um þau svæði (e. region) sem leyfa afspilun
bæði DVD og Blu-ray mynddiska.
Dæmi:
Blu-ray diskur fyrir Bandaríkjamarkað
538 ## |a Blu-ray Disc ; Region A ; Dolby Digital stereo sound
DVD diskur fyrir Bandaríkjamarkað
538 ## |a DVD ; Region 1 ; NTSC ; Dolby digital 5.1 surround sound
Blu-ray diskur fyrir Evrópumarkað
538 ## |a Blu-ray ; Region B ; Dolby Digital stereo sound
DVD diskur fyrir Evrópumarkað
538 ## |a DVD ; Region 2 ; PAL ; Dolby digital 5.1 surround sound

546 ##

Tungumál (Language Note) (R)
RDA 7.12.1 – Language of Content
Deilisvið:
|a – Athugasemd (NR)
Nota skal svið 546 fyrir nánari upplýsingar varðandi svið 008 og 041.
Best væri ef nokkuð staðlað orðalag væri notað. Sem dæmi:
Tal á ... ; skjátexti á ...
Í nánari upplýsingum felst meðal annars ef töluð er mállýska sem ekki er sér kóðuð
(sjá dæmi 2). Einnig skal setja inn upplýsingar um hvort texti er fyrir heyrnarskerta
og hvort það er sjónlýsing fyrir sjónskerta (e. visual description).
Dæmi:
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008/35-37 eng
041 1# |a eng |a spa |j eng |j fre |j por |j spa |h eng
546 ## |a Tal á ensku, talsett á spænsku
546 ## |a Skjátexti á ensku, frönsku, portúgölsku og spænsku
Dæmi:
008/35-37 fre
041 1# |a fre |a chi |a por |j eng |j ita |j fre |h fre
546 ## |a Tal á frönsku, kínversku (mandarín) og portúgölsku (brasilísk)
546 ## |a Skjátexti á ensku og ítölsku ; skjátexti á frönsku fyrir heyrnarskerta
546 ## |a Sjónlýsing á frönsku
586 ##

Verðlaun (Awards note) (R)
Ef kvikmynd vinnur til íslenskra eða stórra erlendra verðlauna er þess getið hér.
Deilisvið:
|a – Athugasemd um verðlaun
Dæmi:
586 ## |a Hlaut Edduverðlaun árið 2015 fyrir bestu kvikmyndina
586 ## |a Hlaut Óskarsverðlaun 2012 fyrir besta handritið

600 ??

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
|7
|1
|d
|t

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

23

Samþykkt í skráningarráði Gegnis

Dagsetning 28.01. 2016

Dæmi:
600 44 |a Guðný |1 Halldórsdóttir |d 1954
Dæmi:
600 44 |a Baltasar |1 Kormákur |d 1966
Dæmi:
Starfsheiti innan sviga notað til aðgreiningar
600 44 |a Friðrik |7 Þór |1 Friðriksson |d 1954 |c (leikstjóri)
Dæmi:
Íslenskar sögupersónur (svigi utan um auðkennið sögupersóna í |c)
600 44 |a Erlendur |1 Sveinsson |c (sögupersóna)
Dæmi:
Umfjöllun um íslenskan höfund og tiltekið höfundarverk hans
245 04 |a Wrath of gods / |c a film by Jon Gustafsson
600 44 |a Sturla |1 Gunnarsson |d 1952 |t Beowulf & Grendel
Erlend mannanöfn
Fyrri vísir
0 Erlent fornafn
1 Erlent ættarnafn
Síðari vísir
0 Library of Congress Subject Headings
4 Íslenskt auðkenni
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.
|a
|d
|c

Nafn (NR)
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)

|t
Dæmi:
600 10 |a Shakespeare, William, |d 1564-1616 |t Macbeth
600 00 |a Macbeth |c King of Scotland, |d 11th century

Dæmi:
Erlendar sögupersónur (svigi utan um auðkennið sögupersóna í |c)
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600 14 |a Poirot, Hercule |c (sögupersóna)
600 14 |a Drakúla Greifi |c (sögupersóna)
600 14 |a Reacher, Jack |c (sögupersóna)
Dæmi:
Umfjöllun um erlendan höfund og tiltekið höfundarverk hans
245 04 |a The making of Fanny och Alexander / |c Ingmar Bergman
600 10 |a Bergman, Ingmar, |d 1918-2007 |t Fanny och Alexander
650 #?

Eiginleg efnisorð (Subject Added Entry – Topical Term) (R)
Þar sem formgreining er ekki notuð í skráningu samkvæmt RDA reglunum, er enn
mikilvægara en áður að muna eftir efnisorðunum, til dæmis: kvikmyndir eða
sjónvarpsþættir.
Ósamþykkt íslensk efnisorð eru skráð í svið 693 ##.
Fyrri vísir
# Óskilgreindur
Síðari vísir
0 Library of Congress Subject Headings
4 Íslensk samþykkt efnisorð eins og þau birtast í Gegni (með AUT-hala) og í
Lykilskrá.
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.
Við kvikmyndaskráningu í Gegni er hefð fyrir því að setja efnisorð sem gefa til
kynna form viðfangsins. Auk þess eru sett inn efnisorð fyrir það eða þau lönd sem
koma að útgáfu kvikmyndarinnar.
Deilisvið
|a Efnisorð
Dæmi:
Þáttaröð á DVD
650 #4 |a Sjónvarpsþættir
650 #4 |a Mynddiskar
Spænsk kvikmynd á Blu-ray
650 #4 |a Spænskar kvikmyndir
650 #4 |a Mynddiskar
650 #4 |a Blu-ray mynddiskar
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Fjölþjóðleg kvikmynd á DVD
500 ## |a Kvikmynd upprunalega gefin út í Svíþjóð, Noregi, Danmörku, Finnlandi og
Eistlandi árið 2005
650 #4 |a Fjölþjóðlegar kvikmyndir
650 #4 |a Mynddiskar
651 #4

Landfræðileg heiti (Subject Added Entry – Geographic Name) (R)
Fyrri vísir
# Óskilgreindur
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
Notað ef umfjöllunarefni kvikmyndar er land eða landsvæði.
Dæmi:
Heimildarmynd um lífið í Liechtenstein
650 #4 |a Mynddiskar
650 #4 |a Heimildamyndir
651 #4 |a Liechtenstein

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 einstaklinga leitarbæra. Þar sem allar kvikmyndir eru
skráðar á titil skal skrá alla ábyrgðaraðila í svið 700. Ekki skal gera einstaklinga
leitarbæra nema tilefni komi fram í lýsingu.
Að sækja mannanöfn í höfðalista
Nafn einstaklings (nógu margir stafir til að hitta á rétt nafn í felliglugganum) 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)
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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
|1
|d
|c
|e
|t
|l

Íslensk miðnafn (séríslenskt frávik) (NR)
Íslenskt kenninafn (föður- /móður- /ættarnafn eða ígildi þess) (séríslenskt
frávik) (NR)
Fæðingar og dánarár (NR)
Auðkenni, afmarkað með sviga, t.d. starfsheiti, dulnefni, eiginnafn
höfundar sem notar dulnefni (R)
Hlutverk (Relator term) (R) Sótt með F4
Titill (á frummáli) (Title of work) (NR) Titil má sækja með f4 í höfðalista
Tungumál þýðingar

Helstu deilisvið – erlend nöfn:
|a
Fyrsti nafnliður (NR)
|d
Fæðingar- og dánarár (NR)
|c
Auðkenni, afmarkað með sviga, t.d. starfsheiti, dulnefni, eiginnafn
höfundar sem notar dulnefni (R)
|e
Hlutverk (Relator term) (R) Sótt með F4 Ekki skylda að nota við skráningu í
Gegni
|t
Titill (á frummáli) (Title of work) (NR) Titil má sækja með í höfðalista með
F4
|l
Tungumál þýðingar (Language of work) (NR)
Helstu hlutverk |e
Actor (leikari)
Film editor (klipping)
Producer (framleiðandi)
Screenwriter (handritshöfundur)
Film director (kvikmyndaleikstjóri)
Dæmi:
Kvikmynd, leikarar og leikstjórar með skráð hlutverk
245 03 |a La grande bouffe / |c Jean-Pierre Rassam et Vincent Malle présentent ;
un film de Marco Ferreri
511 1# |a Michel Piccoli...
27

Samþykkt í skráningarráði Gegnis

Dagsetning 28.01. 2016

700 1# |a Ferreri, Marco, |d 1928-1997 |e film director |e screenwriter
700 1# |a Piccoli, Michel, |d 1925- |e actor
245 00 |a Djúpið / |c Sögn ehf/Blueeyes Productions kynnir kvikmynd eftir Baltasar
Kormák í samstarfi við Filmhuset Produksjoner
508 ## |a Handrit: Jón Atli Jónasson, Baltasar Kormákur ; leikstjórn: Baltasar
Kormákur...
511 1# |a Ólafur Darri Ólafsson...
700 4# |a Baltasar |1 Kormákur |d 1966 |e film director |e screenwriter
700 4# |a Ólafur |7 Darri |1 Ólafsson |d 1973 |e actor
Kvikmynd byggð á skáldsögu, titill skáldsögu gerður leitarbær
245 00 |a Each dawn I die / |c directed by William Keighley
500 ## |a Byggt á samnefndri skáldsögu Jerome Odlum
700 0# |a Odlum, Jerome, |d 1905-1954 |e author |t Each dawn I die
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
Sviðið er notað til þess að halda saman upplýsingum um íslenska útgefendur.
Fyrri vísir
2 Skipulagsheildir, aðrar en stjórnsýslustofnanir
Síðari vísir – tegund færslu
# Óskilgreindur – notað ef skipulagsheild á ábyrgðaraðild að viðfanginu í heild
Helstu deilisvið:
|a – Skipulagsheild/stofnun (NR)
|e – Deilisvið fyrir hlutverk (Relationship designator) (R)
Hlutverk |e
Production company (framleiðslufyrirtæki)

740 ?#

Dæmi:
Íslenskur útgefandi
Nafn útgefanda 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 Reykjavík : |b SAM-film, |c 2015.
710 2# |a SAM-myndir |e production company
Aukafærsla – Annar titill (Added entry – Uncontrolled Related/Analytical Title) (R)
RDA 25.1 Related Work
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Sviðið er notað til að skrá aðra aukatitla en þá sem eru greindir í 700 |t.
T.d. þegar tvær kvikmyndir eru á einum diski/í einu boxi eða þegar greina þarf titil á
stuttmyndum og öðru aukaefni.
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
Deilisvið
|a Titill (NR)
Dæmi:
245 03 |a Le métis de Dieu = |b The Jewish cardinal / |c un film de Ilan Duran
Cohen
246 33 |a Jewish cardinal
505 2# |a Bonus short film: Kosher (10 min.), directed by Isabelle Stead
740 02 |a Kosher
810 ?#

Aukafærsla fyrir 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.
Fyrri vísir
2 Stofnunarnafn (fyrirtækis, félags o.s.frv.)
Síðari vísir
# Óskilgreindur
Helstu deilisvið
|a Skipulagsheild/stofnun (NR)
|b Undirstofnun (R)
|t Titill ritraðar (NR)
Dæmi:
490 1# |a Universal 100th anniversary collector´s series
810 2# |a Universal studios. |t 100th anniversary collector´s series
490 1# |a Hammer Classics
810 2# |a Hammer Films. |t Classics
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Samræmdur titill ritraðar (Series Added Entry) (R)
Notað með sviði 490.
Sviðið má endurtaka þegar verk tilheyrir fleiri en einni ritröð.
Fyrri vísir
# Óskilgreindur
Síðari 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
Helstu deilisvið
|a Titill (NR)
Dæmi:
Ein ritröð án raðtákns
490 1# |a Horror Classics
830 #0 |a Horror Classics
Tvær ritraðir, önnur með raðtákni
490 1# |a Die Wartesaal-Trilogi
490 1# |a Grosse Geschichten ; |v 77
830 #4 |a Die Wartesaal-Trilogie
830 #0 |a Grosse Geschichten

856 42

Rafrænt ítarefni
Deilisvið:
|u – vefslóð
|4 – Punktur (.), nauðsynlegt til að vefslóðin virki
|z – Skýringartexti sóttur með F4
Dæmi:
856 42 ## |u http://www.imdb.com/title/tt2870756/ |4 . |z IMDb
kvikmyndagrunnur

Skjal þetta var unnið af vinnuhópi á vegum skráningarráðs Gegnis. Hópinn skipuðu: Magný
Rós Sigurðardóttir Landsbókasafni, Anna María Sverrisdóttir Landsbókasafni og Sóley
Hjartardóttir Landsbókasafni.
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