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Fundarmenn: Áslaug Þorfinnsdóttir, Helga Kristín Gunnarsdóttir, Rósa S.
Jónsdóttir (formaður) og Þóra Sigurbjörnsdóttir (fundarritari).
Einnig sátu fundinn Hallfríður Kristjánsdóttir, gæðastjóri Gegnis, og Sigrún
Hauksdóttir, þróunarstjóri Gegnis.
1. Fundargerð síðasta fundar var samþykkt.
2. LKR vs. 773
Það sem er í LKR sviði flyst í svið 773 í nýju kerfi. Fleiri svið hafa verið
notuð, eins og 792, 793 og 797. Skoða þarf hvort þarf að laga færslur með
þessum sviðum áður en kemur að yfirfærslu.
3. Gagnvirkar rafbækur
Erindi barst frá Önnu Jónu Lýðsdóttur um hvernig eigi að meðhöndla og
auðkenna gagnvirkar rafbækur í skráningu. Hallfríður biður hana um
dæmi.
4. Rauðar viðvaranir þegar færsla er vistuð - tvöföld 001 svið o.fl.
Fyrir fyrirhugaðan flutning í Sierra var gerð úttekt á tvöföldum
færslunúmerum í sviði 001 og voru þau býsna mörg. Kannað var hvort
væri hægt að fá rauða viðvörun við vistun færslunúmers sem þegar er í
kerfinu. Það er ekki mögulegt án þess að rauð viðvörun eða engin birtist
þegar fleiri atriði eru fyrir í kerfinu, um er að ræða ISBN, ISSN og fleiri
svið. Samþykkt að láta græna viðvörun birtast áfram í öllum þessum
tilvikum.
5. Útdrættir - frá síðasta fundi
Umræða um útdrætti í færslum fyrir prentbækur úr Bókatíðindum, eiga
þeir rétt á sér eða ekki. Þeim hefur ekki verið hlaðið í Gegni síðan 2016.
Fundarmenn sammála um að heimilt sé að eyða útdráttum, t.d. þegar þeir
vekja upp siðferðisspurningar. Rætt um mismun á útdráttum í færslum
fyrir prentbækur og rafbækur. Hvaðan koma útdrættir í rafbókafærslum?
Þóra sendir dæmi um mismuninn.

6. Tímaritafærslur - frá síðasta fundi
Árlega hafa verið gerðar nýjar bókfræðifærslur fyrir nokkur tímarit þar
sem Gegnir ræður ekki við færslur með mjög mörgum tengdum eintökum.
Þessi tímarit eru Andrés Önd, Lifandi vísindi, Myndasögusyrpa, Vikan og
áður Séð og heyrt sem ekki kemur lengur út. Ljóst er að það þarf að halda
þessu áfram meðan við notum Gegni en vonandi ræður Alma betur við
færslur með mörgum eintökum.
7. Önnur mál
Hallfríður vakti máls á hlutverkinu Höfundur endursagnar sem er ekki til
en er notað í 195 færslum í Gegni. Nota á Stytting þegar um endursögn
eða styttingu er að ræða. Fram kom að endursögn er ekki endilega
stytting. Fundarmenn reyna að finna dæmi til að skoða.
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