126. fundur skráningarráðs, haldinn þriðjudaginn 16. mars 2021 kl. 8.30-9.20,
fjarfundur
Fundarmenn: Áslaug Þorfinnsdóttir, Rósa S. Jónsdóttir (formaður), Þóra
Sigurbjörnsdóttir og Helga Kristín Gunnarsdóttir (fundarritari).
Einnig sat fundinn Hallfríður Kristjánsdóttir, gæðastjóri Gegnis.
1. Fundargerð síðasta fundar var samþykkt
2. Hlutverkaheiti - leiðrétt
Áslaug lagði fram tillögur um hlutverkaheiti þegar um er að ræða
styttingu eða endursögn verks sem Áslaug og Berglind Hanna höfðu
tekið saman. Höfundur endursagnar er ekki skilgreint hlutverkaheiti svo
gera þarf frávísun í listanum yfir hlutverkaheiti og breyta færslum vélrænt
í Gegni. Notað verði orðalagið „verulegar breytingar“ í stað „meiriháttar
breytingar.“ „Stytting“ verði í sviði 700 en höfundur í sviði 100 skv.
skráningarreglum. Ákveðið var að Hallfríður og Berglind fari yfir þessi
atriði og finni dæmi til að setja í HASK.
3. Greiniskráning tónlistar
Hallfríður lagði fram erindi um breytingar á greiniskráningu tónlistar.
Greiniskráning verður með öðru sniði í Alma kerfinu og því þarf að huga
að greiniskráningu almennt áður en flutt verður í nýtt kerfi. Ekkert LKR
svið er í Alma en hægt er að nota 773 sviðið til að tengja við mismunandi
móðurfærslur. Lagt er til að sleppa 337 sviðinu í Aleph og taka upp ný
deilisvið í 773, $d, $t, og $w fyrir titil og færslunúmer móðurfærslu og $c,
$e og $f til að beina færslum í Hljóðsafn LBS. Landskerfi þarf að gera
þessi svið klár til notkunar en deilisvið $c, $e og $f eru óskilgreind.
Nokkur atriði þarfnast frekari skoðunar. Samþykkt var að halda áfram
með þessa vinnu.
4. Deilisvið 3 í sviði 856
Hallfríður bar upp erindi um notkun á deilisviði 3 í sviði 856 þegar mörg
856 svið eru í færslu sem vísa hvert fyrir sig í hluta lýsingar. Tilgangurinn
er að búta niður upplýsingar um mismunandi atriði svo hægt sé að taka

þær út á markvissari hátt en ef allt væri skráð í deilisvið z. Samþykkt var
að biðja Landskerfi að virkja þessi deilisvið svo þau birtist.
5. Ritraðir sem ekki eru ritraðir
Rætt var um ritraðir sem ekki eru eiginlegar ritraðir eins og bókaflokka
þar sem ritraðarheiti kemur ekki fram á riti, og hvernig eigi að halda þeim
saman á einum titli. Ef búa á til ritraðartitla þarf að vera skýrt verklag og
samræmi. Annað vandamál er að 830 sviðið er ekki lengur virkt og dottið
út í birtingu í leitum. Niðurstaða:
1) Það vantar leiðbeiningar um hvernig á að búa til ritraðartitla.
2) Landskerfi þarf að virkja svið 830 aftur.
3) Biðja þarf almenningssöfnin að senda ábendingar ef þau telja að
það þurfi að búa til e.k. utanumhald fyrir bókaflokkinn.
6. Önnur mál.
- Rætt var um fundargerðir skráningarráðs á vef Landskerfis og hvers
vegna hefur verið erfitt að finna þær. Rósa taldi að þau mál ættu að
vera komin í lag.
Næsti fundur er áætlaður 13. apríl

