Skráning hljóðbóka
1. Um samskráningu á hljóðbókum
Skrá skal saman í einni færslu hljóðbók á geisladiski (CD / MP3), snældum eða hljómplötum með
því skilyrði að um sé að ræða:
1. Sama efni / upptöku
2. Sama útgefanda
3. Sama útgáfuár
Sé um slíka samskráningu að ræða skal endurtaka 300 sviðið og 007 sviðið í samræmi við
mismunandi ytra form. Ef hljóðbók er gefin út á CD og MP3 í sameiginlegum umbúðum skal
einnig endurtaka 300 sviðið.

2. Aðalheimild lýsingar
Aðalheimild lýsingar er geisladiskurinn sjálfur (eða annað form). Ef titill er ekki eins á geisladiski
og hulstri skal velja titil af diski. Þetta á einnig við um útgáfuár. Eingöngu á að setja upplýsingar
innan hornklofa ef þær eru fengnar annars staðar frá en af gagninu sjálfu (hulstri eða diski).
Dæmi um hljóðbækur:
972823 The restaurant at the end of the universe
999614 Den demokratiske terroristen
706903 Englar alheimsins

3. Yfirlit yfir MARC sviðin
FMT = HB
LEADER
Sæti 05 = n (new)
Sæti 06 = i (nonmusical sound recording)
Sæti 07 = m (monograph / item)
007 – Ytra form efnis
Tegund formats á að vera sound recording
Sæti 00 = s (sound recording)
Sæti 01 = s (snælda) eða d (diskur – CD og/eða MP3) eða z (hljómplata)
008 – Kóðasvið
Sömu kóðar notaðir og fyrir prentaðar bækur.
020 – ISBN númer
Endurtekið ef ISBN númer eru fleiri en eitt, t.d. ef hljóðbók er gefin út bæði á geisladiski og MP3
með mismunandi ISBN númerum.
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041 1# – Tungumál
Notað ef um þýðingu er að ræða. Ef upplestur er á fleiri en einu tungumáli er það greint hér, báðir
/ allir tungumálakóðarnir settir í deilisvið $a og gerð athugasemd í sviði 500. Kóði frummáls er
settur í deilisvið $h.
041 1# $$aeng$$afre$$hfre
500 ## $$aLestur á ensku og frönsku
240 – Samræmdur titill / Frummálstitill
Mikilvægt er að leita uppi frummálstitil fyrir hljóðbækur og setja í svið 240. Tungumál
þýðingarinnar er greint í deilisviði $l.
240 10 $$aÁstin fiskanna.$$lÁ þýsku
245 – Titill og ábyrgðaraðild
Ef titill er ekki eins á geisladiski og hulstri á að velja titil af diski. Formgreiningin $h [hljóðbók]
er notuð. Titil af hulstri má skrá í svið 740.
245 10 $$aZorro$$h[hljóðbók] /$$cIsabel Allende ; performed by Blair Brown.
260 – Prentsögn
Upplýsingar eru ekki hafðar innan hornklofa ef þær eru fengnar af gagninu (hulstri eða diski).
300 – Umfang
Ef hljóðbók kemur út samhliða á t.d. CD og MP3 á að endurtaka sviðið og tilgreina tímalengd
aftan við bæði efnisformin. Í deilisviði $a er tilgreindur fjöldi diska / snælda og tímalengd innan
sviga. Ef bæklingur fylgir er hann tilgreindur í deilisviði $e. Sé um tvítekið 300 svið að ræða er
bæklingur tilgreindur með síðara sviðinu. Tímalengd hljóðbóka er ýmist greind í klukkustundum
eða mínútum eða hvoru tveggja eftir framsetningu á gagninu.
300 ## $$a5 geisladiskar (CD) (5 klst. og 46 mín.)
300 ## $$a2 geisladiskar (CD) (120 mín.)
300 ## $$a1 geisladiskur (MP3) (5 klst.)
300 ## $$a4 snældur (2 klst. og 25 mín.)
300 ## $$a2 hljómplötur (LP) (40 mín.)
500 – Athugasemdir
Hér má taka fram hvers konar tæki þarf til að spila hljóðbókina.
500 ## $$aFyrir MP3 spilara
500 ## $$aFyrir MP3 spilara og geislaspilara
Ef útgáfugreining á erlendu riti er íslenskuð á að skrá það sem athugasemd.
500 ## $$aStytt útgáfa
500 ## $$aÓstytt útgáfa
505 0# - Innihald
Í 505 má t.d. telja upp smásögur. Aukafærslur á titla eru gerðar í sviði 740. Ekki á að nota sviðið
til að telja upp kafla.
505 0# $$aThe unfortunate fate of Kitty da Silva / Alexander McCall Smith -- Showtime /
Ian Rankin
546 – Athugasemd um tungumál
546 ## $$aÁ frummáli: Ástin fiskanna
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600 – Efnisorð - mannsnafn
Sögupersónur eru settar í svið 600 og meðhöndlaðar á sama hátt og önnur mannanöfn, þ.e. nöfn
erlendra sögupersóna eru viðsnúin og nöfn íslenskra sögupersóna fara í deilisvið $a, $7 og $1.
600 14 $$aScarpetta, Kay$$c(sögupersóna)
600 44 $$aErlendur$$1Sveinsson$$c(sögupersóna)
650 #4 - Efnisorð
Notið efnisorðið Hljóðbækur. Að öðru leyti lyklað eftir innihaldi.
650 #4 $$aHljóðbækur
740 – Aukafærsla á titil
Gera á aukafærslur á aðrar birtingarmyndir titils og smásögur. Formgreiningin $h [hljóðbók] er
notuð.

Ferill skjals:
Samþykkt í skráningarráði 30. ágúst 2007
Uppfært af Magnhildi Magnúsdóttur og skráningarráði í okt./nóv. 2014
Samþykkt í skráningarráði 13. nóvember 2014
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