Samþykkt af skráningarráði Gegnis

Dagsetning 14.01. 2016

Uppsetning grunnskjalsins
Grunnskjali um skráningu tímarita er raðað upp samkvæmt MARC 21 skráningarsniðinu. Efst í
hverju sviði er heiti sviðsins/sviðsheitið 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.
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.
Skyldusvið (*) eru þau marksvið sem þurfa að vera í öllum færslum í Gegni ef upplýsingarnar eru
til staðar.

RDA skráning á tímaritum
Marksvið – Reglur – Dæmi
Tákn

Skýring

Notkun

|

#

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

*
?
(R)
(NR)

Stjarna
Spurningarmerki
Heimilt að endurtaka
Óheimilt að endurtaka

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
Skyldusvið eru stjörnumerkt
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

FMT

Format
SE

LDR

Stýrisvið (NR)
^^^^^nas^^22^^^^^^i^4500
05 – Record status
n Ný færsla (New)
c Leiðrétt færsla (Corrected)
06 – Type of record
a Prentað efni (Printed language material)

^

07 – Bibliographic level
s Tímarit (Serial)
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18 – Descriptive cataloging form
i ISBD punctuation included – Notað í RDA færslum
*007

Ytra form (Physical description) (R)

00 – Category of material
t Prentaður texti (Text)

*008

00 – Category of material
c Rafrænt efni (Electronic resource)

01 – Specific material designation
01 – Specific material designation
a = Venjuleg leturstærð
r = Rafrænt (Remote)
(Regular print)
b = Stórt letur (Large print)
c = Blindraletur (Braille)
| = Kóði óskilgreindur
Kóðasvið (Fixed-Length Data Elements) (NR)
06 – Tegund ártals
c
Lifandi útgáfa
u

Óþekkt

d

Útgáfu hætt

q

Óvíst útgáfuár. Tvö ártöl
Fyrsta líklegt útgáfuár í sæti 7–10 og síðasta líklegt útgáfuár í sæti 11–14
Dæmi: q19881991
7 - 10
Fyrra ártal, þegar útgáfa hefst. Ef tímaritið er lifandi skal skrá 9999
Dæmi: 130902c20139999
11 - 14
Síðara ártal, þegar útgáfa hættir
Dæmi: 011009d20012005
15 - 17
Útgáfuland (Place of publication)
Sjá kóða í marksniði
18 Útgáfutíðni (Frequency)
Sjá kóða í marksniði
19 Regla í útgáfu (Regularity)
r = Regluleg; u = Óþekkt; x = Óregluleg útgáfutíðni
21 Tegund tímarits (Type of continuing resource)
n = Dagblað; | = Ekki kóðað; d = Gagnagrunnur; m = Ritröð; p = Tímarit
23 Útgáfuform (Form of item)
r = Prentað (Regular print reproduction); o = Rafrænt (Online) (áður s =
Electronic)
29 Ráðstefnurit (Conference publication)
0 – Ekki ráðstefnurit
1 – Ráðstefnurit
33

Stafróf/skrifletur (Alphabet/script)
a = Enska; b Fyrir íslensku og önnur tungumál en ensku
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34

*022 ##

Skráningarvenja (Entry convention)
0 – Framhaldsfærsla (Successive entry)
Oftast notað: breyting á aðaltitli kallar á nýja færslu og svið 780/785
1 – Skráð á síðasta titil (Latest entry)
Ekki notað: fyrir tíma AACR skráningarreglnanna var venja að gera grein
fyrir eldri titlum og/eða útgefendum í sviðum 247, 547 og 550 en ekki var
gerð ný færsla
2 – Samþætt færsla (Integrated entry)
Aðeins notað fyrir: lausblaðaútgáfur, rafræn gagnasöfn og vefsíður
| – Ekki kóðað (No attempt to code)
35 - 37
Tungumál
Sjá kóða í marksniði
39 Heimild um skráningu (Cataloging source)
c = Skráningarsamvinna (Cooperative cataloging program)
Alþjóðlegt tímaritsnúmer – ISSN (International Standard Serial Number) (R)
RDA 2.15 – Identifier for the Manifestation
Á eingöngu heima í tímaritafærslum
Ef vartala (öryggistala) ISSN númersins er „x“ er slegið inn stórt X
ISSN númerið er skráð með bandstriki
Helstu deilisvið:
|a – ISSN númer (NR)
|z – Ógilt ISSN númer (R)
|y – Rangt ISSN númer (R)
Dæmi:
022 ## |a 1670-231X
245 00 |a Ársrit sálfræðinema
Dæmi:
022 ## |a 0028-0550 |y 0369-5921
245 00 |a Náttúrufræðingurinn : |b alþýðlegt fræðslurit um náttúrufræði

039 ##

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
|f Kóði fyrir Rafhlöðuna (rh) (vegna vélvirkrar afritunar færslna - flokkstala í sviði 082
er skilyrði)
Deilisvið eingöngu notuð á Lbs-Hbs vegna Íslenskrar útgáfuskrár:
|a Kóði fyrir gerð viðfangs (t = tímarit)
|b Tvö síðustu sæti útgáfuárs
Dæmi:
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Tímarit kóðað fyrir íslenska útgáfuskrá
039 ## |a t |b 15 |c 1
130 0# |a Glamour (Reykjavík)
245 10 |a Glamour
Dæmi:
Tímarit gefið út á Íslandi, einnig sent í Rafhlöðuna
039 ## |a t |b 15 |c 1 |f rh
245 00 |a Icelandic Arctic journal
Dæmi:
Ef efnið varðar Ísland/Íslendinga og gefið út erlendis
039 ## |c 1 |f ix
245 04 |a The Icelandic connection
*040 ##

Uppruni skráningarfærslu (Cataloging Source) (NR)
Helstu deilisvið:
|a – Kóði safns sem stofnaði færsluna (NR)
|e – Færsla samkvæmt RDA (R)
|d – Kóði safns sem leiðrétti / bætti við færslu (R)
Dæmi:
RDA færsla skráð á Landsbókasafni
040 ## |a LBTHL |e rda
Bókasafn Seltjarnarness skráði, Landsbókasafn og Bókasafn Garðabæjar yfirfóru
færsluna
040 ## |a SELAA |d LBTHL |d GARAA
Bókasafn Garðabæjar skráði færsluna, Landsbókasafn sameinaði annarri færslu
040 ## |a GARAA |d LBTHL-s

041 ?#

Tungumálakóðar (Language Code) (R)
RDA 7.12 – Language of the Content
Notað ef greina þarf fleiri tungumál en í 008 / 35-37
Ef tungumálin eru tvö eða fleiri er kóðinn mul settur í svið 008 / 35-37. Jafnframt er
greint frá þeim í sviði 546
Vísar:
041 0# – Viðfangið er ekki þýðing / inniheldur ekki þýðingu
041 1# – Þýðing
Helstu deilisvið:
|a – Kóði fyrir tungumál viðfangs (R)
|b – Kóði fyrir tungumál útdráttar ef annað en tungumál aðalhluta viðfangs (R)
|h – Kóði fyrir frummál (R)
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Dæmi:
Íslenskt tímarit á ensku einnig gefið út á íslensku (frummál)
041 0# |a eng |h ice
245 00 |a Ske
Dæmi:
Tvímála útgáfa, tímarit gefið út á Íslandi
041 0# |a ice |a eng
245 00 |a Sviðslistir = |b Performing arts
546 ## |a Texti samhliða á íslensku og ensku
Dæmi:
Tímarit á íslensku með útdráttum á ensku
041 0# |a ice |b eng
245 00 |a Íslenska þjóðfélagið : |b tímarit Félagsfræðingafélags Íslands
546 ## |a Útdrættir á ensku
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)
Venjan er að grófflokka tímarit. Þau fá formgreinina -05 í flestum tilvikum
Dæmi:
082 04 |a 658.05 |2 ÍB útg.
245 00 |a LS Retail fréttabréf
Dæmi:
082 04 |a 805 |2 ÍB útg.
245 00 |a Jón á Bægisá : |b tímarit þýðenda
Dæmi:
Flokkun samkvæmt 22. útg. – óstyttri
082 04 |a 910 |2 22
245 00 |a WWF arctic bulletin
Dæmi:
Flokkun samkvæmt 13. styttri útg., íslenskri þýðingu, 2002
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082 14 |a 338.405 |2 13
245 00 |a Fréttabréf TVG-Zimsen
092 ##

Danski Dewey (R)
Notað á Borgarbókasafni

110 ?#

Deilisvið:
|a Flokkstala (NR)
Dæmi:
092 ## |a 900
245 00 |a Sagan öll
Skipulagsheild/stofnun (Corporate Name) (NR)
RDA 19.2 – Creator
RDA 11.2.2 – Preferred Name for the Corporate Body
Notað t.d. fyrir ársskýrslur, fréttabréf, skýrslur, tímarit án titils eða tímarit
sem hafa almennan titil
Vísar:
Fyrri vísir er 1 Stjórnsýslustofnanir (NR)
Síðari vísir er 2 Stofnanir (aðrar en stjórnsýslustofnanir), fyrirtæki eða samtök (R)
Helstu deilisvið:
|a – Skipulagsheild/stofnun (NR)
|b – Undirstofnun (R)
|e – Deilisvið fyrir hlutverk (Relationship designator) (R) RDA 18.5
Dæmi:
110 1# |a Reykjavíkurborg. |b Velferðarsvið
110 2# |a Háskóli Íslands. |b Alþjóðaskrifstofa
Dæmi:
110 2# |a International Geographical Union |e author
245 10 |a IGU bulletin
Dæmi:
110 2#|a Ríkislögreglustjórinn
245 10|a Ársskýrsla ...

111 ?#

Ráðstefna, viðburður (Main entry – Meeting name) (NR)
RDA 19.2 – Creator
Á við þegar tímarit eru gefin út reglulega í tengslum við ráðstefnur,
(mál)þing eða sýningar
Vísar:
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Fyrri vísir
1 Nafn stjórnsýsluumdæmis (ríkis, sýslu, sveitarfélags o.s.frv.)
2 Annað stofnunarnafn
Síðari vísir
# Óskilgreindur
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, viðburðar o.s.frv. (NR)

Dæmi:
111 2# |a Með höfuðið hátt |d (2004 : |c Ísafjörður)
245 10 |a Með höfuðið hátt.
Dæmi:
111 2# |a Festival of Britain |d (1951 : |c London, England)
Dæmi:
111 2# |a Expo ´70 |c (Osaka, Japan)
130 ?#

Valtitill (Main Entry-Uniform Title) (NR)
RDA 6.2.2 – Preferred Title for the Work
Grunnatriði (Core element)
Notað ef þörf er á að aðgreina eins titla, t.d. ef aðaltitill er almennur
Aðgreining er gerð innan sviga í deilisviði |a
Titlar eru oftast aðgreindir með heiti fyrirtækis/stofnunar og/eða ártali
Dæmi um almenna titla sem fleiri en eitt tímarit geta haft: Fréttabréf, Árbók,
Ársskýrsla, Newsletter, Science, Philosophy, Journal of education o.s.frv.
Deilisvið:
|a – Valtitill, þ.e. samræmdur titill eða frummálstitill tímarits (NR)
Vísar:
Fyrri vísir er 0-4 fyrir greina á erlendum tungumálum (a, le, the, der, den o.s.frv.)
Síðari vísir er # óskilgreindur
Dæmi:
130 0# |a Fréttabréf (ABC barnahjálp)
245 10 |a Fréttabréf / |c ABC barnahjálp
Dæmi:
130 0# |a Newsletter (William Morris Society)
245 10 |a Newsletter
Dæmi:
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130 0# |a Bulletin of Hispanic studies (Liverpool. 1949)
245 10 |a Bulletin of Hispanic studies
Dæmi:
130 0# |a Bulletin of Hispanic studies (Liverpool. 2002)
245 10 |a Bulletin of Hispanic studies
222 #?

Lykiltitill (Key Title) (R)
RDA 2.3.9 – Key Title
Titill tímarits sem ákvarðaður er sem einstakur titill þegar ISSN númeri er úthlutað
Sviðið myndast sjálfkrafa þegar færsla er vistuð. Eyða þarf deilisviði |b og tvípunkti
ef það vistast úr sviði 245 (athugið að|b í 222 er ekki það sama og |b í sviði 245)
Helstu deilisvið:
|a – Lykiltitill (NR)
|b – Auðkenni titils (innan sviga) (NR)
Vísar:
Fyrri vísir er # óskilgreindur
Síðari vísir er 0-4 fyrir greina á erlendum tungumálum (a, le, the, der, den o.s.frv.)
Dæmi:
022 ## |a 1670-1224
222 #0 |a Austri |b (Seyðisfjörður. 1883)
245 00 |a Austri
Dæmi:
022 ## |a 1670-0910
222 #0 |a Austri |b (Seyðisfjörður. 1891)
245 00 |a Austri
Dæmi:
022 ## |a 0246-8438
222 #0 |a Tímarit máls og menningar
245 00 |a Tímarit máls og menningar
Dæmi:
022 ## |a 1670-4916
222 #0 |a Tímarit máls og menningar |b (2004)
245 00 |a Tímarit máls og menningar
Dæmi:
022 ## |a 0193-4511
222 #0 |a Science |b (Washington. 1979)
245 00 |a Science
Dæmi:
022 ## |a 0036-8075
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222 #0 |a Science |b (New York, N. Y.)
245 00 |a Science
*245 ??

Aðaltitill (Title Proper) (NR)
RDA 2.3 – Title Proper
Grunnatriði (Core element)
Heimild aðaltitils er titilblað/titilsíða. Ef ekki er titilblað/titilsíða eða ígildi þess takið
titil af kápu eða annars staðar af viðfangi sbr. RDA 2.2.2.2
Sé aðaltitill ekki tekinn af titilsíðu er þess getið í athugasemd í sviði 500
Formgreining í |h ekki notuð í RDA
Helstu deilisvið:
RDA element:
|a – Titill tímarits eins og
|a – Title proper RDA 2.3.2 Sjá svið 336, 337, 338
hann birtist á titilsíðu (NR) |b – Other title information RDA 2.3.4
|h – Ekki notað í RDA
|c – Statement of responsibility RDA 2.4.2
|b – Undirtitill eða önnur
málmynd titils (NR)
Skráning titils (Recording titles):
|c – Ábyrgðaraðild (NR)
RDA 2.3.1.4 (Athugið reglur um úrfellingu (...))
|n – Númer seríu (R)
|p – Heiti seríu (R)
Reglur um titilbreytingar tímarita (Major and minor
changes in the title proper of serials):
Vísar:
RDA 2.3.2.13
Fyrri vísir er 0
Fyrri vísir er 1
(viðbótarfærsla/added
entry)
Síðari vísir er 0-4 fyrir
greina á erlendum
tungumálum (a, le, the,
der, den o.s.frv.) Sjá nánar
í marksniði
Dæmi:
245 00 |a Skírnir : |b tímarit Hins íslenska bókmenntafélags
Dæmi:
245 00 |a Búvísindi = |b Icelandic agricultural sciences
246 33 |a Icelandic agricultural sciences
Dæmi:
245 00 |a Almanak fyrir Ísland ...
246 33 |a Íslandsalmanak
Dæmi:
245 00 |a ... annual report.
(Titill á viðfangi er: 1st annual report)
Dæmi:
245 18 |a The ... annual report to the Governor
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Dæmi:
245 00 |a International review of applied psychology : |b the journal of the
International Association of Applied Psychology = Revue internationale de
psychologie appliquée
Dæmi:
130 0# |a Journal (Marlowe Society)
245 10 |a Journal / |c The Marlowe Society
710 2# |a Marlowe Society.
Dæmi:
245 00 |a Comptes rendus de l'Académie des sciences. |n Série I, |p Mathématique
246 ??

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
Deilisvið |i – Athugasemd. Nota skal staðlað orðalag til þess að sýna hvert titill er
sóttur
Texti í |i er sóttur með F4
Ekki nota 500 og 740
Önnur málmynd titils – leiðréttur titill – káputitill – titill á kili – hlaupatitill –
skammstafaður titill
Vísar:
246 1# – Með athugasemd í |i
246 33 – Ekki þörf á athugasemd
Helstu deilisvið:
|i – Athugasemd (NR)
|a – Titill (NR)
Dæmi:
Annar titill með athugasemd í |i
Káputitill
245 00 |a Frístund Su Doku
246 1# |i Titill á kápu:|a Krossgátublaðið Frístund Su Doku
Dæmi:
Villa í titli leiðrétt
245 00 |a Housing starts
246 1# |i Rangur titill á v. 1, no. 1: |a Housing sarts
Dæmi:
Annar titill, ekki þörf á athugasemd
Skammstafaður titill
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245 00 |a European journal of marketing
246 33 |a EJM
Dæmi:
Önnur málmynd titils
245 00 |a International review of applied psychology : |b the journal of the
International Association of Applied Psychology = Revue internationale de
psychologie appliquée
246 33 |a Revue internationale de psychologie appliquée
250 ##

Útgáfa (Edition Statement) (R)
RDA 2.5.2 – Designation of Edition)
Grunnatriði (Core element)
Notað ef um sérstaka útgáfu er að ræða, t.d. útgáfu í öðru landi
Deilisvið:
|a – Útgáfa (NR)
Dæmi:
130 0# |a Glamour (Reykjavík)
245 10 |a Glamour
250 ## |a Íslensk útgáfa
Dæmi:
130 0# |a Vogue (British edition)
245 10 |a Vogue
250 ## |a British edition
Dæmi:
245 00 |a Nutri-topics
250 ## |a Educator

260 ##

*264 ??

Dæmi:
130 4# |a The weight control digest (Professional edition)
245 14 |a The weight control digest
250 ## |a Professional edition
Ekki notað í RDA skráningu – sjá 264
Útgefandi, dreifing, framleiðsla, höfundarréttarár (Production, Publication,
Distribution, Manufacture, and Copyright Notice (R)
RDA 2.8 – Publication Statement
Grunnatriði (Core element)
Greint er frá útgáfu innan hornklofa ef upplýsingar um hana koma annars staðar að
en úr tímaritinu
Sleppt er að skrá útgáfuár í |c ef það er óljóst sbr. RDA 2.8.6.5
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Helstu deilisvið:
|a – Útgáfustaður (R)
|b – Útgefandi (R)
|c – Útgáfuár (R)
|3 – Athugasemd um útgáfuár (NR)

RDA element:
|a – Útgáfustaður RDA 2.8.2
|b – Útgefandi RDA 2.8.4
|c – Útgáfuár RDA 2.8.6
Sviðið má endurtaka til að sýna breytingar á
útgefanda tímarits ef það er talið mikilvægt:
RDA 2.8.1.5.2

Vísar:
Fyrri vísir er # – óskilgreindur
Fyrri vísir er 2-3 – segir til um hvort útgefandi er núverandi eða fyrrverandi
Síðari vísir er 1-4 – þrjár mismunandi fyrirsagnir á Leitir.is:
264 #1 – Útgefandi – grunnatriði
RDA 2.8
264 #2 – Dreifing – grunnatriði ef útgefanda vantar, annars val
RDA 2.9
264 #3 – Framleiðsla – grunnatriði ef útgefanda eða dreifingaraðila vantar , annars val
RDA 2.10
264 #4 – |c ©XXXX – Höfundarréttarár – grunnatriði ef útgáfu- eða dreifingarár
vantar. Ekki nota bókstafinn c í staðinn fyrir ©
RDA 2.11
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 hefur breyst og ártölin skráð í |3
264 #1 |a Paris ; |a New York : |b Vogue, |c 1964264 21 |3 1980-May 1993 |a London : |b Voguett
264 31 |3 June 1993 - |a London : |b Elle
Dæmi:
Útgáfa er lifandi
245 00 |a Sámur fóstri : |b fréttablað um sunnlensk málefni
264 #1 |a Kópavogur : |b Hallsteinn, |c 201512
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Dæmi:
245 00 |a Skátinn
264 #1 |a [Útgáfustaðar ekki getið] : |b Skátasamband Kjalarnesþings, |c 1985
Dæmi:
245 00 |a Vesturbyggð : |b fréttabréf
264 #1 |a Patreksfjörður : |b [útgefanda ekki getið], |c 2014Dæmi:
Útgáfu er lokið
245 00 |a Uppeldi : |b tímarit um börn og fleira fólk
264 #1 |a Reykjavík : |b Uppeldi ehf., |c 1988-2009
362 0# |a 1. tbl. 1. árg. (1988)- 1 tbl. 22. árg. (2009)
300 ##

Lýsing (Physical Description) (R)
RDA 3.4 - Extent
Grunnatriði (Core element)
Fyrirsögnin Lýsing birtist á Leitir.is
Notað ef tímaritið er hætt útkomu og vitað er hversu margir árgangar komu út
Deilisvið:
|a – Fjöldi árganga (R)
Dæmi:
300 ## |a 15 árgangar
Dæmi:
300 ## |a 15 volumes
Dæmi:
300 ## |a Approximately 20 volumes
Dæmi:
300 ## |a 1 online resource
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Núverandi útgáfutíðni (Current Publication Frequency) (NR)
RDA 2.14- Frequency
Notað í samræmi við tíðnikóða í sviði 008:
- a = Árlega
- q = Ársfjórðungslega
- d = Daglega
- m = Mánaðarlega
- u = Óþekkt
- f = Tvisvar á ári
- w = Vikulega
Sjá fleiri kóða í marksniði
Helstu deilisvið:
|a – Núverandi útgáfutíðni (NR)
|b – Ártal (NR)
Dæmi:
Kóðinn í sæti 18, sviði 008 = f
245 00 |a Pedalar
310 ## |a Tvisvar á ári (vor og haust)
Dæmi:
Kóðinn í sæti 18, sviði 008 = a
245 04 |a The Icelandic Canadian
310 ## |a Annual
Dæmi:
Útgáfutíðni og ártal:
310 ## |a Annual, |b 1983Dæmi:
Útgáfutíðni og ártal með athugasemd í sviði 321:
310 ## |a Monthly, |b Jan. 1984321 ## |a Frequency varies, |b 1966-1983
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Fyrri útgáfutíðni (Former Publication Frequency) (R)
RDA 2.17.12 – Note on Frequency
Notað í samræmi við tíðnikóða í sviði 008 ef fyrri úgáfutíðni er þekkt:
- a = Árlega
- q = Ársfjórðungslega
- d = Daglega
- m = Mánaðarlega
- u = Óþekkt
- f = Tvisvar á ári
- w = Vikulega
Sjá fleiri kóða í marksniði
Helstu deilisvið:
|a – Fyrrverandi útgáfutíðni (NR)
|b – Ártal (NR)

*336 ##

Dæmi:
310 ## |a Ten no. a year, |b 1982-1984
321 ## |a Semiannual, |b 1981-1982
Form innihalds (Content Type) (R)
RDA 6.9 – Content Type
Grunnatriði (Core element)
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

*337 ##

Helstu delisvið:
|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:
Heiti yfir RDA Content Types
Íslenskt heiti yfir form innihalds
Lesmál/tímarit
336 ## |a texti |b txt
Miðlun (Media Type) (R)
RDA 3.2 – Media Type
Grunnatriði (Core element)
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 delisvið:
|a – Heiti úr RDA Content Types
15
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Íslensk þýðing á heiti yfir miðlun
|b – Kóði úr sama lista
|2 – rdamedia (RDA kóði úr Source Codes)

Dæmi:
Heiti yfir RDA Content Types
Íslenskt heiti yfir miðlun
Milliliðalaus miðlun, krefst ekki tækjabúnaðar
337 ## |a milliliðalaust |b n
Dæmi:
Heiti yfir RDA Content Types
Íslenskt heiti yfir miðlun
Rafræn miðlun, krefst tækjabúnaðar
337 ## |a rafrænt |b c

*338 ##

338 - Ytri gerð (Carrier Type) (R)
RDA 3.3 – Carrier Type
Grunnatriði (Core element)
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 ytri gerð
b – Kóði úr sama lista
2 – rdacarrier (RDA kóði úr Source Codes)
Dæmi:
Heiti yfir RDA Content Types
Íslenskt heiti yfir ytri gerð
Prentað tímarit
338 ## |a bindi |b nc
Dæmi:
Heiti yfir RDA Content Types
Íslenskt heiti yfir ytri gerð
Rafrænt tímarit
338 ## |a rafrænt gagn |b nc

*362 ?#

Útgáfutímabil (Dates of Publication and/or Sequential Designation) (R)
RDA 2.17.5 – Note on Numbering of Serials
Tölumerking tekin upp eins og hún stendur á viðfangi, t.d. Árgangur eða
Árg., Volume eða Vol., Tölublað eða Tbl. (sjá undantekningu sbr. RDA 2.6.1.4)
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Gerð er athugsemd í svið 515 um breytingar á tölumerkingu sem geta valdið ruglingi
þegar tímarit hættir útgáfu eða heldur áfram að koma út undir öðrum titli vegna
þess að fyrsta árgangs- eða tölublaðsmerking getur verið í ósamræmi við þá seinni
Ef breytingar verða á útgáfu tímarits, eins og tölumerkingu, t.d. ef tímarit
kemur aftur út með áframhaldandi árgangs- og tölublaðsnúmeri í stað þess að byrja
frá 1. árg., 1. tbl., skal ekki gera breytingar í sviði 362 (né í 588) heldur gera
athugasemd í sviði 515, teljist hún mikilvæg
Deilisvið:
|a – Útgáfutímabil: upphafs- og lokaár útgáfu ef það á við (NR)
Vísar:
362 0# – Útgáfutímabil án athugasemdar (Formatted note)
362 1# – Hefst á athugasemd (Unformatted note)
Dæmi:
362 0# |a 1. árgangur, 1. tölublað – (júní 2015)Dæmi:
362 0# |a Vol. 1, no. 1 (Apr. 1981)Dæmi:
362 0# |a Fall 1981 – spring 1989
eða:
362 0# |a Fall 1981362 1# |a Ceased with: spring 1989
Dæmi:
362 1# |a Began with vol. 4, published in 1947
Dæmi:
Athugasemd um hvenær tímarit hætti útgáfu. Síðasta tölublaðið er tiltekið skv.
eldri tölumerkingu og gerð grein fyrir þeirri nýju
362 1# |a Began with no. 1 ; ceased with no. 5. Began over with new series, no. 1.
Dæmi:
Í sviði 515 má gera betri grein fyrir breytingunni
362 1# |a Began with: Vol. 1, no. 1 (May 1980).
515 ## |a Volume and issue numbering ceased with: Vol. 8, no. 2 (Feb. 1988).
Issues for March 1988- are called: No. 1 (Mar. 1988)Dæmi:
Skýring á misræmi í tölumerkingu:
362 1# |a Began with: Vol. 1, no. 1 (Mar. 1985) ; ceased with: no. 18 (Jan. 1992).
515 ## |a Issues for Aug. 1991 - Jan. 1992 called no. 15- no. 18.
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Tímarit sem tilheyrir ritröð: „Serial in a Series“ (Series statement) (R)
RDA 2.12 – Series Statement
RDA 2.12.2 – Title Proper of Series
RDA 2.12.9 – Numbering within Series
Grunnatriði (Core element)
Titill ritraðar er skráður eins og hann stendur á riti. Viðbótarfærsla
er skráð í svið 810 eða 830 ef við á
Vísar:
0# – Ritröð ekki leitarbær, ekkert 810/830 svið
1# – Ritröð leitarbær skv. viðbótarfærslu í sviði 810 eða 830
Helstu deilisvið:
|a – Ritraðartitill
|x – ISSN númer ritraðar
|v – Tölumerking (numbering within series) – á einungis við í tímaritaskráningu ef
hvert tölublað hefur sama ritraðarnúmer, sbr. RDA 2.12.9.8.2

-

Dæmi:
490 0# |a Department of State publication ; |v 7894
Hvert hefti af tímaritinu ber númer ritraðarinnar sem er 7894

Dæmi:
Ritröð, leitarbær
245 00 |a Gripla
490 1# |a Rit Árnastofnunar ; |x 1670-7379
810 2# |a Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi.|t Rit Árnastofnunar,|x 1670-7379
Dæmi:
Ritröð, leitarbær
245 14 |a The DAC journal
490 1# |a International development
830 #0 |a International development (Organisation for Economic Co-operation and
Development)

500 ##

Dæmi:
Ritröð, ekki leitarbær
490 0# |a Pelican books [ekki gerð viðbótarfærsla í 830]
Almennar athugasemdir (General Note) (R)
RDA 2.17 – Note on Manifestation
Notað fyrir athugasemdir um eitthvað sem er almennt/er alltaf að breytast eða
fellur ekki inn í neinn annan þátt lýsingarinnar, einnig fyrir atriði sem skrásetjari
leggur til sjálfur
Deilisvið:
|a – Athugasemd (NR)
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Dæmi:
500 ## |a Titill af kili
Dæmi:
500 ## |a Undirtitill breytilegur
Dæmi:
500 ## |a Titill af kápu
Dæmi:
500 ## |a Titill (ágúst 2013-): Set fréttir
Dæmi:
500 ## |a Tölublöð 1-2, 2014 til í rafrænni útgáfu
Dæmi:
500 ## |a Titill frá og með 4. tbl. 2008: Skattavakt PwC
Dæmi:
500 ## |a Kom ekki út á árunum 1960-1965
Dæmi:
500 ## |a Út komu tvö tbl. árið 2009 (1. árg.)
Dæmi:
500 ## |a Edition statement varies: International edition, 1998505 ?#

Athugasemd um innihald (Formatted Contents Note) (R)
RDA 25.1 – Related Work
Notað t.d. fyrir Íslandstengt efni í erlendu tímariti
Deilisvið:
|a – Athugasemd um innihald (NR)
Vísar:
505 0# – Fyrirsögnin Innihald birtist á Leitir.is
505 2# – Fyrirsögnin Meðal efnis birtist á Leitir.is
Dæmi:
245 00 |a OECD360
505 2# |a Hefti um Ísland á íslensku: Ísland 2015: Hvernig kemur Ísland út í
samanburði?
Dæmi:
245 04 |a The New England quarterly : |b a historical review of New England life and
letters
505 2# |a Reviewed Work: Matthias Thórdarson, The Vinland Voyages by Thorstina
Jackson Walters in volume lV, July 1931, number 3 (Jul., 1931), pp. 578-579.
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505 2# |a Reviewed Work: Leif Eriksson, Discoverer of America, A.D. 1003 by Edward
F. Gray in volume IV, number 3 (Jul., 1931), pp. 554-560.
508 ##

Ábyrgðaraðild (Creation/Production Credits Note) (R)
RDA 2.17.3 – Note on Statement of Responsibility
Önnur ábyrgðaraðild en getið er í sviði 245
Fyrirsögnin Aðild – aths. birtist á Leitir.is
Ekki þarf að gera viðbótarfærslu á nafn í sviði 700 (ekki nauðsynlegt við
skráningu tímarita)
Deilisvið:
|a – Athugasemd: nafn ritstjóra, ábyrgðarmanns, umsjón með ...,
teiknari/myndskreytari. Einnig má vísa í fyrsta nafn ritstjórnar ef ritstjóra og/eða
ábyrgðarmanns er ekki getið (NR)
Dæmi:
245 00 |a Kóðinn : |b tímarit tölvunarfræði- og hugbúnaðarverkfræðinema
508 ## |a Ritstjóri (2015-): Edda Björk Konráðsdóttir
Dæmi:
245 00 |a Bókaðu daginn : |b dagskrárrit Borgarbókasafns Reykjavíkur
508 ## |a Ábyrgðarmaður (2015-): Guðrún Dís Jónatansdóttir
508 ## |a Ritstjóri (2015-): Stella Soffía Jóhannesdóttir
Dæmi:
245 00 |a Neptún magazine
508 ## |a [Ritstjórn]: Ágústa Arnardóttir [og nokkrir að auki]

515 ##

Frávik í útgáfu (Numbering Peculiarities Note) (R)
RDA 2.17.5 – Note on Numbering of Serials
Deilisvið:
|a – Athugasemdir fyrir ýmis afbrigði og leiðréttingar, t.d. ef árgangsmerking er röng
(NR)
Dæmi:
245 00 |a Monitorblaðið
515 ## |a 2014 1.-4. tbl. eru merkt 2013
Dæmi:
245 00 |a Matur & vín
515 ## |a 9.-10. tbl. 2008 eru hluti af tímaritinu h-tímarit
Dæmi:
245 00 |a List = |b Icelandic art news
515 ## |a 1. tbl. er merkt: Special Issue, summer 2007
Dæmi:
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515 ## |a Numbering begins each year with v.1
Dæmi:
515 ## |a Some issues lack volume numbering
Dæmi:
515 ## |a An introductory issue called issue 0 was issued in November 2010
525 ##

Fylgigögn (Supplement Note) (R)
RDA 25.1 – Related Work
Fyrirsögnin Fylgigögn birtist á Leitir.is
Deilisvið:
|a – Athugasemd um fylgigögn, fylgirit (supplement), geisladisk eða tölvugögn (NR)
Dæmi:
245 00 |a Mama
525 ## |a Fylgirit: Mama x-tra
Dæmi:
245 00 |a Hestar og hestamenn
525 ## |a Fylgirit: Hestar og hestamenn : stóðhestar á Íslandi
772 0# |t Hestar og hestamenn : stóðhestar á Íslandi ...
Dæmi:
245 00 |a Fjölmiðlun og menning = |b Media and culture / |c Hagstofa Íslands
525 ## |a Tölvugögn (CD) fylgja tímariti útg. 2003
Dæmi:
245 00 |a Cabinet
525 ## |a Some issues include supplementary CD

546 ##

Tungumál (Language Note) (R)
RDA 7.12 – Language of the Content
Fyrirsögnin Tungumál – aths. birtist á Leitir.is
Notað með sviði 041
Deilisvið:
|a – Athugasemd um tungumál (NR)
Dæmi:
245 00 |a Fjölmiðlun og menning = |b Media and culture / |c Hagstofa Íslands
546 ## |a Texti á íslensku og ensku

550 ##

Útgefandi (Issuing Body Note) (R)
RDA 2.17.7 – Note on Publication Statement
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Notað til að skrá athugasemdir um útgefanda (Note on publication statement) sem
ekki kemur fram í sviði 245 og 264. Gerð er viðbótarfærsla í sviði 710 (eða 711)
Deilisvið:
|a – Athugasemd um útgefanda (NR)
Dæmi:
Athugasemd um nýjan útgefanda
245 00 |a Listin að lifa : |b félagsrit eldri borgara
264 #1 |b Félag eldri borgara í Reykjavík
550 ## |a Útgefandi frá 3. tbl. 2001: Landssamband eldri borgara
710 2# |a Landssamband eldri borgara
Dæmi:
Athugasemd um útgefanda
245 04 |a The British year book of international law
550 ## |a Vols. for 1921-1927 published under the auspices of the British Institute of
International Affairs ; 1928- of the Royal Institute of International Affairs
710 2# |a British Institute of International Affairs
710 2# |a Royal Institute of International Affairs
Dæmi:
Ef breytingar eru tíðar skal gera almenna athugasemd
550 ## |a Nöfn/heiti útgefenda breytileg
Dæmi:
Einnig má skrá breytingar í sviði 710, deilisviði 3 og e án þess að gera athugasemd í sviði
550
245 00 |a Environmental protection research newsletter
710 1# |3 1988-2000:|a Great Britain. |b Dept. of the Environment, Transport and the
Regions, |e issuing body
710 1# |3 2001-|a Great Britain. Dept. for the Environment, Food & Rural Affairs, |e
issuing body
555 ##

Efnisskrár (Cumulative Index/Finding Aids Note) (R)
RDA 25.1 – Related Work
Fyrirsögnin Efnislykill birtist á Leitir.is.
Deilisvið:
|a – Efnisskrá/Index (NR)
Dæmi:
130 0# |a Tímarit Máls og menningar (1938-2000)
245 10 |a Tímarit Máls og menningar
555 ## |a Efnisskrá TMM 1977-1986, aukahefti júní 1987
555 ## |a Efnisskrá TMM 1987-1996, aukahefti 1997
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Tengsl milli titla (Linking Entry Complexity Note) (R)
RDA 27.1 – Related Manifestation
Notað með sviðum 760-787
Notað til að útskýra tengsl milli tímarits sem verið er að skrá og tímarita sem
tengjast því, t.d. fylgirit (supplement), framhald (sequel), hluta af stærra verki
Orðanotkun er stöðluð sbr. svið 780-785: „framhald í ...“, „framhald af ...“,
„klofnaði í ...“, „rann saman við ....“
Deilisvið:
|a – Athugasemd um tengsl milli tímarita (NR)
Dæmi:
245 00 |a Frístund : |b krossgátublað
580 ## |a Framhald í Krossgátu-Frístund (2010-)
785 00 |t Krossgátu-Frístund |x 1670-8547
Dæmi:
245 00 |a Krossgátu-Frístund : |b krossgátublað
580 ## |a Framhald af/tekur við af: Frístund : krossgátublað
780 00 |t Frístund : krossgátublað |x 1021-755X
Dæmi:
245 00 |a American office dealer magazine
580 ## |a Sameining: Southern office, og : Western office dealer
780 04 |t Southern office |x 0584-455X
780 04 |t Western office dealer |x 0744-1924
Dæmi:
580 ## |a No longer published in print after 2010; continued online only
776 08 |i Online version: |t Parent‘s guide to Federal Student Aid

588 ##

Heimild lýsingar (Source of Description Note) (R)
RDA 2.7.13 – Note on Issue, Part, or Iteration Used as the Basis for the Identification
of the Resource
Grunnatriði (Core element)
Athugið að svið 588 er endurtekið fyrir þessa athugasemd en ekki deilisvið |a
Sviðið á að endurtaka jafnvel þótt aðeins fyrsta hefti sé í hendi/komið út. Þá er getið
um það í báðum athugasemdunum
Ef nýrra hefti er í hendi skal geta þess í síðari athugasemdinni en fyrsta/eldra heftis í
þeirri fyrri
Deilisvið:
Orðalag er staðlað
|a – Lýsing byggð á ... /Description based on .../Identification of the resource based
on ... (NR)
|a – Síðasta tölublað skoðað ... /Latest issue consulted ... (NR)
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Dæmi:
Prentað tímarit (aðeins fyrsta hefti komið út eða í hendi)
588 ## |a Description based on: Vol. 1, No. 1 (January-March 2011); title from cover
588 ## |a Latest issue consulted: Vol. 1, No. 1 (January-March 2011)
Dæmi:
Prentað tímarit (fleiri hefti komin út og nýrra hefti í hendi)
588 ## |a Description based on: Volume 2, no. 5 (November/December 1989); title
from cover.
588 ## |a Latest issue consulted: Volume 3, no. 2 (March/April 1990)
Dæmi:
Rafrænt tímarit
588 ## |a Description based on: Volume 1, number 1 (2010); title from journal home
page (ACS website, viewed Feb. 4, 2010)
588 ## |a Latest issue consulted: Volume 1, number 1 (2010) (viewed Feb. 4, 2010)
Dæmi:
Tímarit hætt útkomu
362 1# |a Ceased with no. 12, published in 2013
588 ## |a Description based on: No. 2, published in 2003; title from cover
588 ## |a Latest issue consulted: No. 10, published in 2011
650 #4

Staðfest íslensk efnisorð (R)
Athuga hvort efnisorðið sé til í Lykilskrá – ef svo er sækja með F3
Vísar:
Fyrri vísir – óskilgreindur
Síðari vísir
0 Library of Congress Subject Headings
2 Medical Subject Headings
4 Íslenskt efnisorð – samkvæmt Kerfisbundnum efnisorðalykli
Deilisvið:
|a – Efnisorð (NR)
Dæmi:
650 #0 |a Social action
Dæmi:
650 #4 |a Hönnun
650 #4 |a Tímarit
Dæmi:
245 00 |a European constitutional law review : |b EuConst
650 #4 |a Lögfræði
650 #4 |a Stjórnskipunarréttur
650 #4 |a Tímarit
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651 #4 |a Evrópa
651 #4

Efnisorð - Landfræðilegt heiti (R)
Vísar:
Fyrri vísir – Óskilgreindur
Síðari vísir – 0 Library of Congress Subject Headings
4 Íslensk landfræðiheiti; íslenskar nafnmyndir erlendra staða
Deilisvið:
|a – Landfræðiheiti (NR)
Dæmi:
651 #0 |a Bordeaux

700 ?#

Dæmi:
651 #4 |a Hafnarfjörður
Persóna sem á aðild að gerð viðfangs (Added Entry – Personal Name) (R)
RDA 19.2 - Creator
Óheimilt er að nota þetta svið nema tilefnið komi fram í lýsingu viðfangs
Notað ef þörf er á (mat skrásetjara), t.d. fyrir gömul tímarit eða ef Íslendingur er í
ritstjórn erlends tímarits
Íslensk mannanöfn – Vísar
700 4# – Íslenskt nafn
Erlend mannanöfn – Vísar
700 0# – Erlent fornafn
700 1# – Erlent ættarnafn
700 3# – Stakt ættarnafn (ætt)
Hlutverk |e
editor (ritstjóri)
illustrator (myndskreytari)
photographer (ljósmyndari)
translator (þýðandi)
Dæmi:
245 00 |a Spéspegillinn : |b myndatímarit
508 ## |a Teiknari: Jóhann Bernhard
700 4# |a Jóhann |1 Bernhard |d 1918-1963
Eða:
700 4# |a Jóhann |1 Bernhard |d 1918-1963 |e myndskreytari
Dæmi:
245 10 |a Skjöldur :|b tímarit um menningarmál
508 ## |a Ritstjóri: 1992- Páll Skúlason
700 4# |a Páll |1 Skúlason |d 1940
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Eða:
700 4# | a Páll |1 Skúlason |d 1940 |e ritstjóri
710 ?#

Aukahöfuð - Skipulagsheild (Added Entry - Corporate name) (R)
RDA 19.2 - Creator
RDA 11.2.2 – Preferred Name for the Corporate Body
Grunnatriði (Core element)
Hér er gerð viðbótarfærsla á stofnun ef hún er hluti af ábyrgðaraðild í sviði 245,
550 eða 264
Helstu deilisvið:
|a – Aðalstofnun (NR)
|b – Undirstofnun (R)
|e – Deilisvið fyrir hlutverk (Relationship designator) (R)
Fyrri vísir
1 Stjórnsýslustofnanir
2 Stofnanir (aðrar en stjórnsýslustofnanir), fyrirtæki eða samtök
Dæmi:
Stjórnsýslustofnun og undirstofnun
245 0# |a Samtaka í Miðborg og Hlíðum
710 1# |a Reykjavíkurborg. |b Velferðarsvið
Stofnun (önnur en stjórnsýslustofnun) og undirstofnun
245 00 |a Góðir stjórnarhættir
550 ## |a Accelerate Business fyrir Rannsóknamiðstöð um stjórnarhætti
710 2# |a Háskóli Íslands. |b Rannsóknamiðstöð um stjórnarhætti

711 ?#

Aukahöfuð - Ráðstefna, viðburður (Added Entry – Meeting Name) (R)
RDA 19.2 - Creator
RDA 11.2.2 – Preferred Name for the Corporate Body
Hér má gera viðbótarfærslu á ráðstefnu ef ástæða þykir, ef hennar er t.d. getið í
athugasemdarsviði 5XX
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)
Dæmi:
110 2# |a Kennarasamband Íslands
245 10 |a Þing Kennarasambands Íslands
711 2# |a Stofnþing Kennarasambands Íslands |d (1999 : |c Reykjavík)
Dæmi:
130 0# |a Vorráðstefna Jarðfræðafélags Íslands (Reykjavík : 1993-)
245 10 |a Vorráðstefna ...
711 2# |a Vorráðstefna Jarðfræðafélags Íslands
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Dæmi:
245 00 |a Þing félags yfirmanna eldhúsa heilbrigðisstofnana á Íslandi ...
711 2# |a Þing félags yfirmanna eldhúsa heilbrigðisstofnana á Íslandi
730 ??

Valtitill (Added Entry – Uniform Title) (R)
RDA 6.2.2 – Preferred Title for the Work
Notað fyrir valinn titil hluta viðfangs, t.d. fylgirits
Deilisvið:
|a – Valtitill hluta tímarits (NR)
Vísar:
Fyrri vísir
0-4 fyrir greina á erlendum tungumálum (a, le, the, der, den o.s.frv.)
Síðari vísir
# óskilgreindur
2 hluti viðfangs
Dæmi:
245 00 |a Lopi
730 0# |a Prjónabók Ístex ...
245 00|a Femina
730 02|a Femina magazine indret
245 00|a Isabellas : |b vild med hverdagen
730 02|a Countryliv

740 ??

Annar titill – Óhöfundargreindur titill hluta viðfangs (Added Entry – Uncontrolled
Related/Analytical title) (R)
RDA 25.1 – Related Work
Notað fyrir titil hluta tímarits
Ekki lengur notað fyrir titilafbrigði aðaltitils
Deilisvið:
|a – Titill hluta tímarits (NR)
Vísar:
Fyrri vísir 0-4 fyrir greina á erlendum tungumálum (a, le, the, der, den o.s.frv.)
# óskilgreindur
2 hluti viðfangs
Dæmi:
245 00 |a Carlsonreport
500 ## |a Has separately titled section, Dec. 1987- : Centerbrief, Shopping Center
management edition.
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740 02 |a Centerbrief (Shopping center management edition)
Dæmi:
245 00 |a McGraw-Hill's health business
525 ## |a Has separately paged inserts: Trends in health business; and: Data in health
business, February 6, 1987740 02 |a Trends in health business
740 02 |a Data in health business
Tengsl milli titla tímarita: almennt um svið 760-787
RDA 25.1 – Related Work
RDA 26.1 – Related Expression
RDA 27.1 – Related Manifestation
Appendix J
Sýnd eru gagnkvæm tengsl
Setja má athugasemd í deilisvið |i sem skýrir tengslin ef þörf er á. Athugið
að fasta fyrirsögnin er oftast fullnægjandi
Ef tengsl eru flókin má nota svið 580 til að útskýra þau
Sjá nánar marksvið 76X-78X – Linking Entries-General Information
Helstu deilisvið:
|i – Athugasemd (R)
|t – Titill (NR)
|c – Auðkenni titils innan sviga (NR)
|g – Ártal
|x – ISSN númer (NR)
Vísar:
Fyrri vísir = 0 (7XX 0# )
Fyrri vísir = 1 ef notað með sviði 580 (7XX 1# + 580)
Síðari vísir = auður (#)
Síðari vísir = 8 ef skráð er athugasemd í deilisvið |i (7XX 08 + |i)
760 ??

Titill tímarits sem hefur undirritröð (Main Series Entry) (R)
RDA 25.1 – Related Work
Notað ef verið er að skrá undirritröð tímarits
Helstu deilisvið:
|t – Titill (NR)
|x – ISSN númer (NR)
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Dæmi:
245 00 |a Fyrirtæki og umsvif = |b Enterprises and turnover
760 0# |t Hagtíðindi (Hagstofa Íslands) |x 0019-1078
Dæmi:
110 1# |a United States. |b Geological Survey
245 10 |a Quality of surface water of the United States
760 0# |a United States. Geological Survey. |t Water supply papers
762 ??

Titill undirritraðar tímarits (Subseries Entry) (R)
RDA 25.1 – Related Work
Notað ef verið er að skrá tímarit sem hefur undirritröð
Helstu deilisvið:
|t – Titill (NR)
|x – ISSN númer (NR)
Dæmi:
245 00 |a Hagtíðindi = b Statistical series
762 0# |t Fyrirtæki og umsvif |x 1670-4517
762 0# |t Mannfjöldi |x 1670-4479
... (Hagtíðindi hefur alls 13 undirritraðir)
Dæmi:
110 1# |a United States. |b Geological Survey
245 10 |a Geological Survey water-supply paper
762 0# |t Quality of surface waters of the United States
762 0# |t Evaporation control research

765 ??

Titill tímarits á frummáli (Original Language Entry) (R)
RDA 26.1 – Related Expression
Notað ef verið er að skrá tímarit sem hefur verið þýtt úr öðru máli
Helstu deilisvið:
|t – Titill (NR)
|x – ISSN númer (NR)
Dæmi:
Tímarit í enskri þýðingu/útgáfu, frummál íslenska
245 00 |a Eye on the future : |b the company newsletter of Marel
765 0# |t Horft til framtíðar
Dæmi:
Athugasemd um tungumálið gerð í sviði 580 ef titill á frummáli eða þýðing er ekki
þekkt
580 ## |a Einnig gefið út í enskri þýðingu
580 ## |a Þýtt úr ítölsku
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Titill þýðingar tímarits (Translation Entry) (R)
RDA 26.1 – Related Expression
Notað ef verið er að skrá tímarit sem hefur verið þýtt á annað mál
Helstu deilisvið:
|t – Titill (NR)
|x – ISSN númer (NR)
Dæmi:
Tímarit í enskri þýðingu/útgáfu, frummál íslenska
245 00 |a Þjóðarbúskapurinn
767 0# |t Icelandic economy |x 1670-1976

770 ??

Titill fylgirits tímarits (Supplement/Special Issue Entry) (R)
RDA 25.1 – Related Work
Notað ef verið er að skrá tímarit sem hefur fylgirit
Helstu deilisvið:
|t – Titill (NR)
|x – ISSN númer (NR)
Dæmi:
245 00 |a Læknablaðið
770 0# |t Læknablaðið. Fylgirit |x 0254-1394
Dæmi:
245 00 |a European journal of dental education
770 0# |t European journal of dental education. Supplement |x 1399-5863
Dæmi:
245 00 |a Danish medical bulletin
770 0# |t Index medicus Danicus |x 0019-3887
770 0# |t Danish medical bulletin. Suppl |x 0366-9351
eða
245 00 |a Danish medical bulletin
580 ## |a Has supplements: Index medicus Danicus, 1954-1980; Danish medical
bulletin. Gerontology special supplement series, 1985770 08 |i Supplement: |t Index medicus Danicus |x 0019-3887
770 08 |i Supplement: |t Danish medial bulletin. Gerentology special supplement
series |x 0011-6092
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Titill tímarits sem hefur fylgirit (Supplement Parent Entry) (R)
RDA 25.1 – Related Work
Notað ef verið er að skrá fylgirit tímarits
Helstu deilisvið:
|t – Titill (NR)
|x – ISSN númer (NR)
Dæmi:
245 00 |a Læknablaðið. Fylgirit
772 0# |t Læknablaðið |c (Reykjavík. 1915) |x 0023-7213
Dæmi:
245 00 |a Index medicus Danicus
730 0# |a Danish medial bulletin
772 08 |i Supplement to: |t Danish medial bulletin |g 1954-1980 |x 0011-6092
Dæmi:
245 00 |a Danish medical bulletin. |p Gerentology special supplement series
772 08 |i Supplement to: |t Danish medical bulletin |g 1985- |x 0011-6092

776 0?

Titill tímarits á öðrum miðli (Additional Physical Form Entry) (R)
RDA 27.1 – Related Manifestation
Notað ef verið er að skrá tímarit sem gefið er út á öðrum miðli
Helstu deilisvið:
|i – Athugasemd (R)
|t – Titill (NR)
|c – Auðkenni titils (NR)
|x – ISSN númer (NR)
Dæmi:
245 00 |a Læknablaðið : |b the Icelandic medical journal
776 08 |i Rafræn útgáfa: |t Læknablaðið |x 1670-4959
Dæmi:
245 00 |a School leadership today
776 08 |i Rafræn útgáfa: |t School leadership today|x 2048-0156
Dæmi:
245 00 |a Euscorpius
776 0# |t Euscorpius |c (Online) |x 1536-9307
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Titlar tímarita sem koma út saman (Issued with Entry) (R)
RDA 27.1 – Related Manifestation
Notað ef verið er að skrá tímarit sem gefið er út með öðru tímariti sem hluti af því
Helstu deilisvið:
|i – Athugasemd
|t – Titill (NR)
|x – ISSN númer (NR)
Dæmi:
245 00 |a Fréttablaðið
777 08 |i Fylgihluti : |t Markaðurinn
777 08 |i Fylgihluti : |t Popp
777 08 |i Fylgihluti : |t Föstudagur
777 08 |i Fylgihluti : |t Fasteignir.is

780 ??

Dæmi:
110 2# |a American Library Association. |b Annual Conference, |e creator
580 ## |a Conference proceedings for 1939-1948 were issued as a regular number of:
American Library Association. ALA bulletin.
777 08 |i Issued with: |a American Library Association. |t ALA bulletin |x 0364-4006
Eldri titill tímarits/framhald af (Preceding Entry) (R)
RDA 25.1 – Related Work
Athugið gildi síðari vísis sem segir til um hvers eðlis eldri og yngri titlar eru, t.d.
framhald af, samruni titla, klofning í tvö tímarit, o.s.frv.
Ef tengsl eru flókin notað með sviði 580 til að útskýra þau
Helstu deilisvið:
|t – Titill (NR)
|c – Auðkenni titils (innan sviga)
|x – ISSN númer (NR)
Vísar:
Fyrri vísir = 0
Fyrri vísir = 1 ef notað með sviði 580
Síðari vísir = 0-7
Síðari vísir sýnir tegund tengsla og stjórnar birtingu fyrirsagnar:
0 Framhald af ...
1 Framhald að hluta af ...
2 Kom í stað/Tók við af ...
3 Kom í stað að hluta/Tók við af að hluta...
4 Myndað með sameiningu „A“ og „B“...
5 Rann saman við ...
6 Rann saman við að hluta ...
7 Klofnaði frá ...
Sjá nánar í marksniði
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Dæmi:
245 00 |a Tímarit hjúkrunarfræðinga
780 00 |t Hjúkrun |x 0250-4731
Dæmi:
222 #0 |a Applied optics |b (2004)
245 00 |a Applied optics
580 ## |a Varð til við sameiningu: Applied optics. Information processing; og Applied
optics. Optical technology and biomedical optics; og Applied optics. Lasers,
photonics, and environmental optics
780 14 |t Applied optics. Information processing |x 1540-8973
780 14 |t Applied optics. Optical technology and biomedical optics |x 1540-8981
780 14 |t Applied optics. Lasers, photonics, and environmental optics |x 1540-899X
785 ??

Yngri titill tímarits/framhald í (Succeeding Entry) (R)
RDA 25.1 – Related Work
Athugið gildi síðari vísis sem segir til um hvers eðlis eldri og yngri titlar eru, t.d.
framhald af, samruni titla, klofning í tvö tímarit, o.s.frv.
Ef tengsl eru flókin notað með sviði 580 til að útskýra þau
Helstu deilisvið:
|t – Titill (NR)
|c – Auðkenni titils (innan sviga) (NR)
|x – ISSN númer (NR)
Vísar:
Fyrri vísir er = 0
Fyrri vísir er = 1 ef notað með sviði 580
Síðari vísir = 0-8
Síðari vísir sýnir tegund tengsla og stjórnar birtingu fyrirsagnar:
0 Framhald í ...
1 Framhald að hluta í ...
2 Tekur við af/Kemur í stað ...
3 Tekur við að hluta af/Kemur í stað að hluta ...
4 Rann saman við ...
5 Rann saman við að hluta ...
6 Klofnaði í „A“ og „B“ ...
7 Sameinaðist „A“ og myndaði „B“ ...
8 Varð aftur að ...
Sjá nánar í marksniði
Dæmi:
245 00 |a Hjúkrun
780 00 |t Tímarit Hjúkrunarfélags Íslands |x 0046-7634
785 00 |t Tímarit hjúkrunarfræðinga |x 1022-2278
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Dæmi:
245 10 |a Applied optics. |p Optical technology and biomedical optics
580 ## |a Sameinaðist: Applied optics. Information processing; og Applied optics
Lasers, photonics and environmental optics; og myndaði: Applied optics (2004)
785 17 |t Applied optics. Information processing |x1540-8973
785 17 |t Applied optics. Lasers, photonics, and environmental optics |x 1540-899X
785 17 |t Applied optics (2004) |x 1559-128X
787 ??

Skyldur titill (Other Relationship Entry) (R)
RDA 27.1 – Related Manifestation
Notað ef sýna þarf tengsl við annað tímarit en tengslin eru óskilgreind
Ef skýra þarf tengslin notað með sviði 580. Þá er fyrri vísir 1
Helstu deilisvið:
|i – Athugasemd (R)
|t – Titill (NR)
|x – ISSN númer (NR)
Dæmi:
245 00 |a Empire State report weekly
580 ## |a Systurútgáfa: Empire State report (1982).
787 1# |t Empire State report (1982)

856 4?

Dæmi:
245 00 |a OECD review of fisheries. |p Country statistics
787 08 |i Companion publication : |t OECD review of fisheries. Policies and summary
statistics |x 2225-4315
Rafrænn aðgangur (Electronic Location and Access) (R)
Vefslóð er skráð í forðafærslu ef tímaritið er í áskrift tiltekins bókasafns. Þá er
tilgreint hver veitir aðganginn
Vefslóð er skráð í bókfræðifærslu ef tímaritið er í Landsaðgangi eða opnum aðgangi
Vísar:
856 40 – Færsla er fyrir rafrænt efni
856 41 – Vísað er í heildartexta
856 42 – Vísað er í stuðningsefni/fylgiefni/ítarefni
Helstu deilisvið:
|u – Vefslóð
|4 – Punktur (.), nauðsynlegt til að vefslóðin virki
|z – Skýringartexti (hægt að sækja með F4)
|0 – Myndast sjálfvirkt í bókfræðifærslu þegar færslan er vistuð
|9 – Myndast sjálfvirkt í forðafærslu þegar færslan er vistuð
Dæmi:
245 00 |a Netla
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856 40 |u http://netla.hi.is/ |4. |z Heildartexti |0 RAFRAENT_OPID
Dæmi:
245 00 |a Mobilization
856 40 |u http://mobilizationjournal.org/loi/maiq |4. |z Heildartexti - Háskóli Íslands
(Mobilization 1996-) |9 RAFRAENT-ASKRIFT
Dæmi:
245 00 |a Hypatia
856 41 |u
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=HYP&site=ehostlive |4. |z Heildartexti - Landsaðgangur (EBSCOhost 1986-, aðgangstöf 1 ár) |0
RAFRAENT_OPID
856 41 |u http://www.jstor.org/journals/08875367.html |4. |z Heildartexti - Háskóli
Íslands (JSTOR 1986-, aðgangstöf 5 ár) |9 RAFRAENT-ASKRIFT
856 41 |u http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1527-2001/issues
|4. |z Heildartexti - Háskóli Íslands (Wiley 1997-) |9 RAFRAENT-ASKRIFT

Skjal þetta var unnið af vinnuhópi á vegum skráningarráðs Gegnis á haustmánuðum 2015.
Hópinn skipuðu: Helga Kristín Gunnarsdóttir Landsbókasafni, Anna María Sverrisdóttir
Landsbókasafni og Gunnhildur Loftsdóttir Bókasafni Seltjarnarness.
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