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Disney bækur

• Hvað á að gera við heiti á Disney-seríum eins og Frozen og Zootropolis? 

Er þetta hluti af titli sem á að taka upp í 245?

Er þetta ritraðartitill sem á heima í 490/830?

Er þetta vörumerki og hvar á þá að skrá það?

Á að taka íslensk heiti fram yfir ensk heiti?



Disney bækur

• Er þetta hluti af titli sem á að taka upp í 245?

Notendur þekkja gjarnan fremur erlendu (ensku) heitin á bókaflokknum en staka titla 
innan flokksins og þannig er framsetning á kápum og titilsíðum oft

Meti skrásetjari það svo að notendum sé best þjónað með því að taka heiti 
bókaflokksins upp sem hluta af titli er heimilt að taka skráningaratriði upp svona: 

• 245 00 |a Zootropolis : hver sem er getur orðið hvað sem er

• 246 33 |a Hver sem er getur orðið hvað sem er

• 490 1# |a Disney Zootropolis

• 830 #0 |a Disney Zootropolis



Disney bækur

• Er þetta ritraðartitill sem á heima í 490/830

Já, ef um er að ræða bókaflokk er rétt að halda saman öllu sem flokknum tilheyrir á 
ritraðartitli

• Er þetta vörumerki og hvar á þá að skrá það?

Já, en við skráum sem titil ef skrásetjari metur ástæðu til þess, annars sem ritröð

• Ensk og íslensk heiti 

Frozen en ekki Frosin? Toy Story eða Leikfangasaga? 

Dóta læknir eða Dr McStuffins, Hin ótrúlegu eða The incredibles?

Skrásetjarar verða að meta hvort/hvað á við í hverju tilviki
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Ritraðir sem ekki eru ritraðir

• Stundum gerist það að persónur bóka öðlist framhaldslíf, skáldsaga verður að þríleik 
sem verður svo að sex bóka ritröð. Oft veit höfundur og útgefandi ekki í hvað stefnir, 
hvað þá skrásetjarar á bókasöfnum

• Dæmi um þetta eru bækur Anne B. Ragde um Neshov-fjölskylduna

Enginn einn ritraðartitill sem settur er fram á öllum bókunum

Bækurnar eru ekki formlega tölusettar





• Lánþegar vilja geta slegið upp bókunum og helst lesið þær í tímaröð



Ritraðir sem ekki eru ritraðir

Hvernig er hægt að bjóða lánþegum upp á þær upplýsingar og halda á sama 
tíma í reglur um bókfræðilega lýsingu

Með athugasemd í færslunni – hér þarf ekki að fylgja reglum um 
upptekt eða eltast við heimildir lýsingar



Ritraðir sem ekki eru ritraðir



Ritraðir sem ekki eru ritraðir



Ritraðir sem ekki eru ritraðir

Hvernig er hægt að bjóða lánþegum upp á þær upplýsingar og 
halda á sama tíma í reglur um bókfræðilega lýsingu

Með því að nota efnisorð til að safna saman öllum viðföngum 
innan „ritraðarinnar“  Sbr. Erlendur Sveinsson (sögupersóna)



Ritraðir sem ekki eru ritraðir

Hvernig er hægt að bjóða lánþegum upp á þær upplýsingar og halda 
á sama tíma í reglur um bókfræðilega lýsingu

Með því að færa inn ritraðartitil í færslur fyrir bækur sem tilheyra 
flokknum, en eru ekki merktar ritraðartitli. 

Þess þarf að gæta að upplýsingar í sviði 490, sem sóttar eru annað en í 
heimild lýsingar séu hafðar innan hornklofa 



Fræðslufundur skrásetjara 15.10.2020

Framleiðendur útgefins efnis

• Stafræn endurgerð á lesmáli er oft þannig að framleiðandi rafræna efnisins er annar en 
upprunalegur útgefandi. Þetta á t.d. við um rafbækur sem ProQuest framleiðir með því 
að færa prentútgáfur bóka yfir á stafrænt form 

• Í slíkum tilvikum verður skrásetjari að meta hvort þörf sé á að skrá bæði útgefanda 
upprunalegu bókarinnar og framleiðanda rafbókarinnar 

• Handbók skrásetjara hefur verið uppfærð í samræmi við þetta og bíður upp á að 
framleiðanda sé getið í sviði 264 #3 og upprunalegs útgefanda í 264 #1



Dreifingaraðilar – hljóðbækur og hljóðrituð tónlist



Hljóðbók - Storytel



Takk fyrir

Spurningar?


